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Mokomės iš klaidų patys ir kitus kviečiame
Neseniai gavau laišką iš kolegės 

žurnalistės, dirbančios Lietuvoje. Tarp 
kitų naujienų draugė rašo, kad jos 
laikraščio redaktorius vaikšto labai 
rūškanas ir ant jų visų šaukia, nes laikraš
tyje daug klaidų. Barti gauna ne tik tie, 
kas tas klaidas padarė, bet ir likusieji, 
nes jie tų klaidų pridarys.

Pastaruoju metu ir Mūsų Pastogę klai
dos puola nelyginant šunį blusos. Deja, 
jei norėtume ką išbarti, tektų kreiptis į 
savo atvaizdą veidrodyje...

Be abejo, klaidos jokio leidinio 
nepuošia. Kaip blusas nuo vargšo šunelio 
kailio jas reikia kuo greičiau išvalyti. 
Tinkamas ar netinkamas šis sugretini
mas, bet dar neteko girdėti, kad kam 
nors būtų pavykę blusų atsikratyti 
mušant šunį kočėlu. Visgi Mūsų 
Pastogės atžvilgiu jaučiamės, jog per
daug žiauriai gauname į kailį.

Atsakomybės už viską, kas pasirodo 
laikraščio puslapiuose, nesikratome. 
Tačiau norėtume maloniems skaityto
jams kai ką paaiškinti, atskleisti kai 
kurias mūsų virtuvės paslaptis, papasa
koti apie (tikimės) laikinus redakciją 
ištikusius sunkumus. Susilaukę priekaiš
tų nežadame išdidžiai tylėti ir bent iš 
savo pusės stengsimės visada gera
noriškai nesusipratimus išsiaiškinti. Ir

Derybos dėl Mažeikių naftos
Praėjusią savaitę Austrijoje įvykusiose 

derybose tarp Williams International pre
zidento John Bumgarner ir LUKoil va
dovo V. Alekperov baigėsi nesėkmingai, 
nes pagal J. Bumgarner amerikiečiai ir 
rusai buvo pasiruošę kalbėtis apie visiš
kai skirtingus dalykus. Williams norėjo 
derėtis dėl ilgalaikio naftos tiekimo Ma
žeikių naftai, o LUKoil dėl Mažeikių 
naftos akcijų įsigijimo ir steigimo ben
dros su Williams įmonės, per kurią Ma
žeikiai būtų aprūpinti naftos žaliava. 
Pagal J. Bumgarner Rusijos noras domi
nuoti Lietuvos energetiką painiojo verslą 
su politika ir tuo buvo pagrindinė derybų 
nesėkmės priežastis.

Šios derybos įvyko buvusio ūkio mi
nistro, o dabar Liberalų sąjungos nario E. 
Maldeikio iniciatyva. E. Maldeikio laiky
sena per derybas, J. Bumgarner nuožiūra, 
rėmė LUKoil poziciją ir dėl to tolimesnis 
E. Maldeikio tarpininkavimas Williams 
kompanijai yra nepriimtinas.

E. Maldeikio dalyvavimas šiose dery
bose sukėlė rūpesčio ir Lietuvos Vyriau
sybės gretose, nes, kaip buvęs ministras, 
E. Maldeikis yra susipažinęs su konfiden
cialia informacija, kurią jisai gali pavar
toti partijos ar LUKoil naudai. Seimo Pir
mininkas V. Landsbergis, komentuoda
mas įvykusias derybas, apkaltino E. Mal- 

visus, kaip pas mus priimta sakyti, suin
teresuotuosius kviečiame daryti tą patį.

Svarbiausias žodis ankstesnėje pas
traipoje ir visame rašinyje yra gera
noriškai.

Nekartosime banaliomis tapusių tiesų, 
kaip: kas nedirba, tas neklysta; klysti 
žmogiška; arklys ir ant keturių kojų 
suklumpa ir pan.

Priešingai negu šuniui blusų abso
liučiai klaidų atsikratyti neįmanoma 
jokioje gyvenimo srityje. Daugelis mūsų 
tikriausiai savo biografijoje rastume ką 
nors, ką vadiname jaunystės klaida, ge
rai dar, jei tik vieną egzempliorių. Pas
taroji dažnai būna susijusi su įvertinimo 
klaida, angį. Error of Judgment. Klaidų 
būna didelių, mažų, kalbos, tarimo, fakti
nių, elgesio - sąrašas beveik begalinis. 
Didysis dabartinės lietuvių kalbos žody
nas nurodo šiurkščią klaidą. Spaudą dau
giausia kankina korektūros klaidos. 
Apsiskaitę vyresnio amžiaus tautiečiai, 
tikriausiai prisimena prieš karą išleistą 
jumoristinį Liūnės Janušytės romaną 
Korektūros klaida, kuriame, iš tikrųjų, 
daugiau kalbama apie žymiosios 
feljetonistės jaunystės klaidas.

Anglų kalba leidžiamuose laikraščiuo
se kaltę už klaidas priimta suversti grem
lins, lietuviškai būtų piktieji gnomai 

deikį noru sukelti nepasitikėjimą tarp 
Williams ir Lietuvos Vyriausybės.

Lietuvos kelias į ES
Lietuvoje apsilankęs Europos Komi

sijos pirmininkas Romano Prodi praneši
me Lietuvos Seimui pastebėjo, kad Lie
tuva yra padariusi didelę pažangą sie
kiant Europos Sąjungos narystės. Roma
no Prodi pabrėžė, kad svarbiausios Eu
ropos Sąjungos vertybės yra laisvė ir 
demokratija, konceptai, kurie ir Lietuvai 
padėjo iškovoti nepriklausomybę. Ro
mano Prodi pabrėžė, kad Lietuva yra 
stabili demokratiška valstybė, su aktyviu 
politiniu gyvenimu, kuriame juntama 
laisvos ekonomikos ir rinkos pažanga. 
Romano Prodi pastebėjo, kad yra reikalas 
stabilizuoti krašto ekonomiką. EK pirmi
ninkas pozityviai komentavo apie Lietu
vos Seimo priimtą energetikos strategiją 
(t.y. planą su laiku uždaryti abudu Ig
nalinos branduolinius reaktorius). Jo ma
nymu tai yra precedentas kitoms šalims 
(Slovakija, Bulgarija), sprendžiant bran
duolinio saugumo klausimus. Uždarius 
Ignalinos jėgaines, Romano Prodi paža
dėjo Europos Sąjungos ekonominę ir so
cialinę pagalbą Lietuvai. EK pirmininkas 
pastebėjo, kad derybų greitis priklausys 
nuo Lietuvos prisitaikymo prie Sąjungos 
standartų ir siūlė Lietuvai "skubėti pama
žu" siekiant šio prisitaikymo. Jisai pri

arba nykštukai (o gal kaukai, kaip viena 
Tasmanijos lietuvė vadina padarus nese
niai jos namuose pradėjusius slapstyti 
tik ką po ranka buvusius daiktus). Lenkų 
laikraščiai dėl klaidų kaltina kartais pe
les, kartais šeškus ar net barsukus. Mūsų 
Pastogės vienmečio The Sydney Morn
ing Herald pirmame puslapyje talpi
namoje 8 skiltyje (Column 8) neretai 
pamatysi didžiosiomis raidėmis išspaus
dintą sakinį: Nejaugi mes tai pasakėme?

Mes kol kas kaltės niekam neverčiame 
(nors ateityje gal ir reikėtų gynybos 
linijos pastiprinimui išsikviesti kaukus).

O dabar prašom į mūsų virtuvę. 
Neįsigilinus galima stebėtis, kad mes 
keturiese netobulai įveikiame naštą, 
kurią nesiskųsdamas vienas pats aštuo
nerius metus tempė Bronius Žalys.

Mes irgi nesiskundžiame. Tačiau pri
minsime, kad pagrindinius laikraščio 
krypties, strategijos ir taktikos klausimus 
sprendžiame visi keturi, sudėtingesniais 
atvejais pasitelkdami ir leidėjus, bet 
kasdieninis laikraščio rengimas tenka 
šių eilučių autorei ir teoriškai dviems 
kompiuteriu operatorėms. Praktiškai 
šiuo metu techninę laikraščio pusę 
"veža" viena Dalia Donielienė. Nepa
mainomos, nei darbo valandų, nei krūvio 
neskaičiuojančios Dalios perrašytuose 
tekstuose klaidų paprastai beveik nebūna 
. Tačiau, jau nuo gruodžio ji net tik dirba 

minė, kad Europos Sąjunga bus pasiruo
šus priimti naujus narius 2003 metų 
pradžioje. Lietuvos Vyriausybė nuosek
liai rengiasi, kad Europos Sąjungos na
rystės įsipareigojimai būtų prisiimti iki 
2004 pradžios.

Byla dėl Restako bendrovės
Praėjusią savaitę buvo sužinota, kad 

maždaug prieš metus Rusija buvo papra
šiusi Lietuvos prokuratūros teisinės pa
galbos tiriant Liberalų sąjungos pirminin
ko ir buvusio Lietuvos premjero Rolando 
Pakso veiklą "Restako" bendrovėje. Ši 
bendrovė, kuri iš dalies priklauso Rolan
dui Paksui, 1995 - 1998 metais buvo už
siėmusi statybos darbais Rusijos Chanty- 
Mansijsko autonominėje srityje. Šios sri
ties vidaus reikalų valdyba teigia, kad į 
R. Pakso asmeninę sąskaitą Austrijos 
banke buvo pervesti statybai skirti210 000 
JAV dolerių. Dėl nežinomų priežasčių at
sakymas į šį prašymą buvo užvilkintas ir 
dalinai paruoštas atsakymas Vilniaus 
prokuratūroje išgulėjo beveik metus, nors 
prokuratūros pareigūnai seniai galėjo pa
tikrinti Rolando Pakso ir Restako bendro
vės veiklos teisėtumą. Vilniaus apygardos 
prokuratūrai yra pavesta išsiaiškinti bylos 
vilkinimo priežastis.

Lietuvos piliečių aljanso siūlymai
Tautinėms mažumoms atstovaujantis 

Lietuvos piliečių aljansas per praėjusias 
savaites žadėjo gydyti į Lietuvą atvežti 
Čečėnijos kare sužeistus rusų kareivius. 
Be to, šis aljansas ragina Lietuvos Vyriau
sybę Visagino mieste suteikti rasų kalbai 
vietinės kalbos statusą ir sukurti laisvą 
ekonominę zoną. Aljanso tarybos nariai 

už du, bet dar turėjo ir mokinę (su kuria 
redakcijai,deja, teko atsisveikinti). Be 
to gedo senieji MP kompiuteriai, vieną 
net reikėjo "paguldyti į ligoninę".

Korektūros skaitymą blusinėjimu pir
masis pavadino šviesaus atminimo Vin
cas Kazokas. Prieš j į irgi keliame kepurę.

Mūsų darbo sąlygos nepalyginamai 
lengvesnės. Visais atžvilgiais, iškyrus... 
gal kaltinimus nebūtais dalykais.

Blusinėjame ir mes. Trečiadieniais jau 
"suklijuotą" numerį nuo pradžios iki 
galo perskaito mažiausiai du asmenys.

nukelta į 5 psl.

Dvi galvos geriau negu viena. Dažnai MP 
talkinantis buvęs redaktorius Bronius Žalys 
ir straipsnio autorė.

Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

ragina Visagine šiais klausimais pravesti 
gyventojų apklausą ir renka pritariančių 
piliečių parašus.

Siūlymui pakeis'ti rasų kalbos statusą 
priešinasi miesto meras A. Ivanauskas ir 
Seimo žmogaus teisių komiteto vicepir
mininkas, LDDP frakcijos narys Algi
mantas Salamakinas.

ES reikalavimai
Europos Sąjungos aukšti pareigūnai 

pripažino, jog kai kurie Sąjungos kraštai 
reikalauja, kad naujai į Sąjungą įstojusių 
kraštų piliečiai turėtų gan ribotą prieina
mumą prie Vakarų Europos kraštų darbo 
rinkų. Toks ribojimas netaikomas dabar
tiniams Sąjungos nariams, t.y. Vakarų 
Europos kraštų piliečiai turi teisę dirbti 
visuose Sąjungos kraštuose. Vakarų Eu
ropos kraštai, ypač Austrija ir Vokietija, 
bijo, kad jų darbo rinkas užplūs pigesni 
darbininkai iš "Lenkijos ir Čekijos. Jeigu 
šie reikalavimai bus Sąjungos patenkinti, 
tai reikš, kad naujai į Europos Sąjungą 
įstojusių Rytų Europos kraštų piliečiai 
turi nepilnavertiškas teises.

Derybos su LUKoil Baltija
Mažeikių nafta pasirašė trumpalaikę 

sutartį su LUKoil Baltija dėl 360 000 
tonų benzino pardavimo šiais metais per 
LUKoil Baltija degalines. Be to, abi įmo
nės pasirašė sutartį, pagal kurią Mažeikių 
nafta šiemet perdirbs 1 mln. tonų LUKoil 
naftos ir jos produktais aprūpins Karaliau
čiaus ir Sankt Peterburgo sritis. Kaip 
minėta, amerikiečiams nesiseka susitarti 
su Rusijos koncernu LUKoil dėl ilgalai
kio naftos tiekimo.

Nukelta į 2 psl.
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Amerikos Balso dienos 
suskaičiuotos

(Paliekami tik du lietuviai)
Gintautas Alksninis

♦ Po sniego pūgos ir smarkaus lietaus 
Rumunijoje iš Baia Mare aukso kasyklų 
atliekų baseino į upių sistemą prasiveržė 
cianidu persotintas vanduo. Tarp sausio 
30 ir vasario 2 išsiliejo 100 000 kubinių 
metrų nuodingo vandens, išnaikinusio 
žuvis per Vengriją tekančioje Tisos upėje, 
o dabar pasiekusio Dunojų. Tisos upės 
vandenį gėrimui naudoja 2 milijonai 
žmonių. Baia Mare kasyklos savininkai 
lygiomis teisėmis yra rumunų valstybinė 
firma Remin ir Vakarų Australijos ben
drovė Esmeralda Exploration. Vengrija ir 
Jugoslavija reikalauja atlyginti jų ūkiui 
padarytus milžiniškus nuostolius.
♦ Suomijos užsienio reikalų ministrė 
socialdemokrate Taija Halonen išrinkta
valstybės prezidente, surinkusi 51.6% 
balsų. Rinkimuose ji įveikė centristą 
Esko Aho.
♦ Vasario 7 Belgrade nežinomas pikta
darys nušovė populiariame Rad restorane 
vakarieniavusį Jugoslavijos gynybos mi
nistrą Pavle Bulatovič ir sužeidė gen. 
majorą Vuk Obradovič.
♦ Arabų Hezbolah kovotojai nutraukė 
neoficialias paliaubas Libane, per trumpą 
laiką nukaudami šešis Izraelio karius. 
Izraelio karo aviacija vasario 8, 9 ir 10 
dienomis intensyviai bombardavo įtaria
mus Hezbolah centrus pietinėje Linano 
dalyje, sunaikindama ir tris elektros jė
gaines. Izraelio min. pirmininkas Ehud 
Barak tvirtina, kad Izraelis atitrauks savo 
karines pajėgas iš Libano iki šių metų 
liepos mėnesio.
♦ Vasario 10 D. Britanijos pareigūnai 
taikingai perėmė Stansted oro uoste vasa- 
rio 7 dieną nusileidusį afganų sukilėlių

■ Antradienį Vyriausybėje vykusiame 
pasitarime buvo pažymėta būtinybė pa
greitinti narystei Pasaulio prekybos orga
nizacijoje (PPG) būtinų teisės aktų priė
mimą. Pasitarime, kuriam pirmininkavo 
premjeras Audrius Kubilius, pabrėžta 
būtinybė skatinti Standartizacijos, Mais
to, Intelektualinės nuosavybės apsaugos 
prekių importo ir eksporto srityje įsta
tymų priėmimą. Baudžiamojo ir Baudžia
mojo proceso kodeksų pataisų dėl atsa
komybės už intelektualinės nuosavybės 
teisių pažeidimus priėmimą.
■ Lietuvoje dingusių be žinios asmenų 
kasmet daugėja, tačiau jų paieška nėra 
efektyvi, teigia Dingusių žmonių šeimų 
paramos centro atstovai. Antradienį spau
dos konferencijoje šio centro vadovė 
Onutė Gustienė teigė, kad pernai dingu
siais be žinios buvo laikomi 1313 asme
nys, iš kurių 403 vis dar nerasti.
■ Pastarąjį pusmetį nuskambėjus skan
dalams dėl neteisingo turto ir pajamų 
deklaravimo, Seime planuojama pateikti 
Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo 
įstatymo pakeitimų projektą. Įstatymo pa
keitimus parengė Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkas konservato
rius Juozas Listavičius.
■ Artėjant pratęstajai Seimo rudens se
sijos pabaigai, tris dienas iš eilės vyks 
plenariniai posėdžiai. Antradienį plenari- 
niame posėdyje parlamentarai numato to
liau svarstyti Aukštojo mokslo įstatymo misija patikslino gruodį pateiktą įverti- 
pro'ektą, išklausyti Nacionalinės sveika- nimą, kokių nuostolių dėl uragano patyrė 
L . irybos pirmininko V. Grabausko Lietuvos ūkis.
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pagrobtą lėktuvą. Iš 151 lėktuve tebebu
vusių žmonių 22 buvo suimti, 74 pasi
prašė politinio prieglobsčio. D. Britanijos 
vyriausybė nėra linkusi leisti afganams 
pasilikti Anglijoje. Vidaus reikalų minis- 
tras Jack Straw parlamente pareiškė, kad 
jis asmeniškai dės visas pastangas, kad 
afganų prašymai būtų atmesti ir kad jie 
būtų išsiųsti atgal į Afganistaną.
♦ Vasario 11 Rytų Timoro nepriklauso
mybės sąjūdžio vadovai nutarė, kad at- 
sistatančios valstybės oficialioji kalba 
bus portugalų. Indonezijos valdymo 
laikais portugalų kalbos mokymas Rytų 
Timore buvo uždraustas.
♦ Vasario 12 D. Britanija laikinai nu
traukė Šiaurės Airijos parlamento veiklą, 
atimdama teritorijos savivaldą po 72 
dienų trukusio bandymo. To pageidavo 
Šiaurės Airijos protestantai, katalikų or
ganizacijai IRA nesilaikant susitarimo 
nusiginkluoti.
♦ Vasario 13 į Džakartą grįžo Indone
zijos prezidentas A. Wahid, aplankęs ke
letą Europos ir Azijos valstybių. Vasario 
14 jis atleido iš saugumo ministro pareigų 
generolą Wiranto, kaltinamą žudynių 
Rytų Timore organizavimu ar bent tole
ravimu. Gen. Wiranto visą savaitę atsi
sakinėjo pasinaudoti proga pačiam at
sistatydinti, prezidentui primygtinai to 
pageidaujant.
♦ Vasario 14 portugalų vadovaujamos 
tarptautinės pajėgos perėmė atsakomybę 
už tvarką Rytų Timoro sostinėje Dili iš 
australų vadovaujamų Interfet pajėgų.
♦ Rusų karinės pajėgos tęsia kovą prieš 
čečėnus, kalnuose į pietus nuo Grozny. 
Čečėnai gina Argun ir Vedeno tarpeklius.

pranešimą, surengti diskusiją dėl padė
ties Lietuvos radijuje ir televizijoje.
■ Negavęs pasiūlymo toliau dirbti, iš 
valdymo reformų ir savivaldybių reikalų 
viceministro pareigų pasitraukė Renal
das Gudauskas. Šiame poste jį pakeitė 
Statistikos centro direktorius Edmundas 
Žvirblis. R. Gudauskas BNS korespon
dentui sakė, kad jo kadencija pasibaigė 
kartu su ministro Sigito Kakčio.
■ Seimo Europos reikalų komitetas su 
giliu liūdesiu konstatuoja, kad atsakin
gos Lietuvos žinybos per mėnesį nepa
judėjo iš vietos dėl Ignalinos jėgainės 
uždarymo planavimo ir tarptautinės do
norų konferencijos surengimo. Pirmadie
nį įvyko Europos reikalų komiteto (ERK) 
posėdis, kurieme, be kita ko, turėjo būti 
aptarti atsakingų žinybų žingsniai, susiję 
su IAE uždarymo planavimu ir galimos 
tarptautinės pagalbos įsisavinimu.
■ Gripas Lietuvoje dar neįgavo grės
mingų mastų, bet kaimyninėje Latvijoje 
nuo jo jau mirė penki žmonės. Užkrečia
mų ligų kontrolės ir profilaktikos centro 
gydytoja Dalia Rokaitė BNS sakė, kad 
didžiausias sergamumas gripu ir ūmio
mis kvėpavimo takų infekcijomis užfik
suotas Šiauliuose ir Panevėžyje.
■ Gruodžio pradžioje Lietuvoje siau
tėjęs uraganas Anatolijus padare 36 mili
jonus litų nuostolių, pranešė vyriausybinė 
komisija. Pirmadienį posėdžiavusi Val
dymo reformų ir savivaldybių reikalų, 
Finansų, Susisiekimo, Krašto apsaugos, 
Aplinkos ir Ūkio ministerijų atstovų ko-

"Lietuvos ryto" korespondentas Vašingtone

Sumažės lietuvių redakcija
JAV vyriausybės finansuojamas žiniasklaidos 
priemones reguliuojanti Transliavimo valdytojų 
taryba (BBG) praėjusią savaitę pranešė, jog 
rugsėjo 30 dieną bus sumažinta arba uždayta 
16 redakcijų transliuojančių į Rytų ir Vidurio 
Europą bei Rytų Aziją.
"Amerikos balso" lietuvių redakcija, kurioje 
buvo šeši darbuotoja, bus sumažinta iki dviejų 
žmonių. Tiek pat mažinamos slovėnų ir latvių 
redakcijos.
Iki trijų etatinių darbuotojų bus sumažintos 
Čekijos (buvo 9 darbuotojai), Vengrijos (14) ir 
Lenkijos (19) redakcijos.
Kitų finansinių metų pradžioje iš "Amerikos 
balso* iš viso planuojama atleisti 51 
darbuotoją.

Radijas priverstas rinktis
BBG sprendimu vienos redakcijos bus 
mažinamos, kitos didinamos. Planuojama 
sustiprinti 13 redakcijų, daugiausia dėmesio 
skiriant transliacijoms į Afrikos šalis, taip pat 
Indoneziją Makedoniją ir Kolumbiją.
"Negalėdami pasigirti, jog turime neribotą kiekį 
pinigų neribotam laikui, mes esame priversti 
pasirinkti’, - BBG sprendimą "The Washington 
Times" komentavo "Amerikos balso" 
direktorius Sanfordas J.Ungaras.

Demokratijos pripažinimas
JAV valdžios finansuojamų radijo programų 
Rytų Europai mažinimas - čia įsigalėjusios 
spaudos laisvės atspindys.
Amerikos balso’ transliacijų į Čekiją Vengriją 
ir Lenkiją kritikai nuolat primena, kad pernai 
šios šalys buvo priimtos į NATO. Narystės 
Šiaurės Atlanto aljanse bei Europos Sąjungoje 
siekia ir Baltijos šalys, Slovėnija bei Rumunija. 
"Stabilią demokratiją turinčioms šalims skirtos 
lėšos ir transliavimo valandos bus nukreiptos į 
regionus, kuriuose labiau varžomi informacijos

Vilniečiai - gudrių užsieniečių pinklėse
Du Vilniaus gyventojai užsienio val

stybėse įsivėlė į aferas, apie kurias dar 
nežino nei Lietuvos teisėtvarkininkai, 
nei tų šalių pareigūnai. Norėdami kuo 
greičiau užsidirbti pinigų, vilniečiai ri
zikuoja ilgam patekti į kalėjimą.

Prašęs neminėti pavardės Artūras 
sakė, kad pirmas pasiūlymas jam buvo 
netikėtas. Olandijoje ketinantis gyventi 
trisdešimtmetis vyriškis mėgins po kele
to metų gauti tos valstybės pilietybę.

Olandijoje jis apsigyveno Helmon- 
do mieste netoli Eindhoveno. Iš vieno 
lietuvio po kelių savaičių jis sužinojo, 
kad su juo pageidauja susitikti šalia Hel- 
mondo gyvenantis olandas verslininkas. 
Jis nori pasiūlyti darbą.

Artūras paklausė draugo, kodėl jis 
pats nesutinka su pasiūlymu. Lietuvis tik 
pečiais gūžčiojo. Artūras sakė tik vėliau 
supratęs, kad draugas nenorėjo įsipai
nioti į aferą. Artūrui olandas iš tiesų 
prisistatė esąs verslininkas. Jis sakė, kad 
darbas yra naktinis, jis truks tik porą 
valandų. Už tai jis pasiūlė gerą atlygin
imą- 1000 Olandijos guldenų (maždaug 
1850 Lt). Man pasirodė keista, kad to
kiais pinigais nesusigundė draugas.

Olandas nurodė į garažą panašią pa
talpą kažkokių keistų įmonių rajone, 
netoli Helmondo. Jis pasakė, kiek dėžių 
reikės iškrauti iš garažo, paaiškino, kad 
jas reikės nešti į krovininį mikroauto
busą. Verslininkas davė Artūrui mikro
autobuso raktelius. Vilnietis sakė taip ir 
nenustatęs, kokios markės buvo toji 
transporto priemonė. Su olandu jie kar
tu nuvažiavo į vietovę už pusšimčio ki
lometrų, į kurią lietuvis privalėjo nuga

šaltiniai", - teigiama "Amerikos balso" 
darbuotojams išplatintoje BBG atmintinėje. 
Šaltojo karo metu JAV diplomatijos tvirtove ir 
ideologiniu ginklu prieš sovietų propagandą 
buvęs "Amerikos balsas* šiuo metu yra 
populiariausias Afganistane, Bangladeše, 
Kinijoje, Etiopijoje ir Nigerijoje.

Mažinimas prilygs uždarymui
"Lietuvos rytui* pasiteiravus, ar iki dviejų 
darbuotojų sumažėjusi lietuvių redakcija bus

pajėgi rengti įprastas radijo laidas, jos vadovas 
Linas Rimkus atsakė: "Ir taip, ir ne".
Nuo rugsėjo 30 dienos sumažintų Čekijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Lietuvos ir 
Latvijos redakcijų likučiai -15 asmenų - bus 
sujungti į specialų padalinį.
"Atskiros lietuvių redakcijos nebebus, tačiau 
likę du žmonės ir toliau lietuvių kalba rengs 
informaciją kuri ne tik bus transliuojama per 
radiją bet pasirodys ir internete", - sakė 
lietuvių redakcijos vadovas.

Estų redakcija - neliečiama
Tačiau keturis etatinius darbuotojus turinti 
"Amerikos balso" estų redakcija nebus 
mažinama.
Tai aiškinama tuo, jog šios redakcijos 
ruošiamos laidos Estijoje yra labiau klausomos 
nei "Laisvosios Europos" radijo.
Vašingtone kalbama, jog neseniai Estijoje 
lankantis Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorės Madeleine Albright pirmajam 
pavaduotojui Strobe'ui Talbottui įjį su prašymu 
neuždaryti "Amerikos balso" estų programų 
asmeniškai kreipėsi Estijos prezidentas 
Lennartas Meri.

Lietuvių redakcijai * 49-eri
"Amerikos balsas", tai pat ir lietuvių redakcija, 
yra įsikūręs Vašingtone, JAV Kongreso 
kaimynystėje esančioje Nepriklausomybės 
aveniu.
Pirmoji lietuvių redakcijos laida nuskambėjo 
prieš 49 metus, 1951 metų vasario 16-ąją.
į Lietuvą kol kas transliuojamos dvi "Amerikos 
balso" lietuvių redakcijos laidos.

Lietuvos rytas, 2000.02.15

benti krovinį. Tik tuomet olandas nuro
dė, jo žodžiais, smulkmeną, dėl kurios 
Artūras suabejojo, ar verta imtis pasiū
lyto darbo. Olandas liepė naktį atvykus 
prie garažo išlaužti jo duris ir susikrauti 
dėžes. Vis dėlto Artūras sutiko tai pada
ryti. Įveikti vieną durų spyną laužtuvu 
nebuvo sunku. Daugiau pastangų reikėjo 
dėžėms sukrauti. Paaiškėjo, kad jos sve
ria apie 25 kg. Artūras sakė ilgai ne
skaitęs užrašų ant jų, tačiau supratęs, kad 
dėžėse yra tepalo ar kažkokių cheminių 
medžiagų flakonai. Palikęs mikroauto
busą nurodytoje vietoje, Artūras į Hel- 
mondą grįžo draugo lietuvio automobi
liu. Jis Artūrui perdavė pinigus - atlygi
nimą už nešvarų darbą.

Supratau, kam reikėjo vežioti prekes 
iš vienos vietos į kitą, laužti duris. Kai 
ką man paaiškino ir draugas. Įsivaizda
vau, kaip olandas vaidindamas rytą 
vaikšto susiėmęs už galvos. Manau, kad 
policininkai greitai patikėjo, kad versli
ninkas buvo apvogtas, -kalbėjo vilnie
tis. Tačiau iš tiesų olandas ne tik susi
grąžins kiton vieton nuvežtas draudimo 
kompanijoje apdraustas prekes. Jis dėl 
inscenizuotos vagystės dar gaus draudi
mo išmokas. Pasak į aferą įsivėlusio 
vilniečio, jis galįs tik spėlioti, kiek pini
gų uždirbo sukčius olandas.

Šiuo metu Vilniuje jau gyvenantis 
Mindaugas sakė, kad tokioje pat aferoje 
jam teko dalyvauti Kiogėje (Danija). Po 
tokios aferos Mindaugas nutarė sprukti 
iš Danijos, supratęs, kad turėjo reikalų 
ne tik su sukčiumi, bet ir su rusų gauja, 
užsiimančia vogtų automobilių prekyba.

Arūnas Dumalakas, Lietuvos rytas
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Dr. Vytauto Donielos sukaktis
Vasario 12 viename iš Beverly Hills 

restoranų smagiai atšvęsta Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenės visuomenininko- 
veikėjo dr. Vytauto Donielos 70 metų 
amžiaus sukaktis, kurioje dalyvavo dide
lis būrys šeimos giminių ir bičiulių.

Vaišių pradžioje sukaktuvininko žmo
na p. Dalia padėkojo svečiams už gausų 
dalyvavimą ir pasiūlė pirmą tostą už savo 
vyrą, o susirinkusieji šios šventės „kalti
ninkui“ pagiedojo Ilgiausių metų...

Banketo metu žodį tarė dr. Algiman
tas Kabaila, kuris plačiau nušvietė ir su
kaktuvininko biografiją:

■ Vytautas gimė 1930 vasario 12 d. - 
šiandien jam 70 metų! Sydnėjaus Univer
sitetą baigė 1954metais, BA laipsniu with 
FirstClassHonours. 1956metaisjambuvo 
suteiktas Master of Arts, taip pat su First 
Class Honours, ir Sydnėjaus Universiteto 
stipendija užsienio studijoms („travelling 
scholarship“). Šis seniausias  NSW univer-

Sveiks valio!
EdisLipšys

Algis Šimkus gimė Žemaitijoje, užau
go, mokslus baigė ir inžinieriaus diplomą 
įsigijo Geelonge. Ilgus metus sąžiningai 
ir su pasižymėjimu dirbo Viktorijos val
džioje savo pasirinktoje srityje santech- 
niku-inžinieriumi.

Dabar jau jis prisidėjo prie pilkosios 
brigados. Prieš vartus stovi Bė-eM-Vė, su 
registracijos lentele ALGIS - ir manytum, 
kad baigta diela, ilsisi po sunkaus darbo, 
atostogauja. Toli gražu...

Man pačiam teko su Algiu susipažinti 
Geelonge, lietuvių kolonijoje. Dar jauni 
buvome tais laikais, bet jau ir tada reiš
kėsi jo būdas-kur tik kas knibždėjo, jis 
ne tik prisidėjo, bet ir pasižymėjo.

Mūsų rajone lietuvis turėjo krautu
vėlę, lietuviai turėjo savus statybininkus, 
daktarus ir biznierius. Visa šaika mūs jau
nikaičių ten ėjome mokslus arba dirbome, 
o vakarais rasdavom laiko pabendrauti. 
Netoli vienas nuo kito gyvenome, savait
galiais susirinkdavome ten, kur Starins- 
kienės karvė ganėsi, ir sulošdavome orinį 
arba kvadratą, vien tik lietuviukai. Laikui 
bėgant sudarėme ir savo sporto klubą 
Geelongo Vytis ir pradėjome dalyvauti 
lietuvių sporto šventėse. O Algis visur ir 
prie visko pirmas ir paskutinis. Sporte 
dalyvavo ir stalo tenise, ir šachmatuose, 
tinklinyje ir lauko tenise (laimėjo pirmą 
vietą vienete nugalėjęs Adelaidės ilgametį 
čempioną Remeikį. Jis mėgsta pasigirti, 

sitetas tuo metu skirdavo tik dvi tokias 
stipendijas ypatingai gabiems studentams 
- vienas iš tokių buvo Vytautas Doniela.

Gilinti studijų jis išvyko į Vakarų Vo
kietiją ir 1959metais įteikė savo mokslinį 
darbą Freiburgo Universitete. Tad per 2.5 
metų pasiruošė ir apgynė daktaratą vie
name iš prestižinių Europos universitetų, 
nors paprastai minimalus laikas daktara
tui yra 3 metai!

Tais pačiais 1959 metais jis pradėjo 
dėstyti Newcastle Universitete, Filosofi
jos Departamente. Ten jis dirbo visą savo 
darbo karjeros laiką, beveik 30 metų. Iš 
vyresniojo dėstytojo buvo pakeltas į pro
fesorius ir keletą kadencijų buvo Filo
sofijos Departamento vedėju.

Vytautas visada buvo veiklus visuo
menėje. Jo pareigingumas buvo stačiai 
pavyzdingas. Atsimenu, kaip trys geri 
žmonės buvo pakviesti tarnauti komisi
joje kokiai tai bendruomeniškai litera-

Jankus sulaukė 65
kad berods Čikagoje, aplošęs ir patį Vitą 
Gerulaitį (anam, tarp mūsų kalbant, buvo 
vos 10 metukų, o Algis jau prityręs vilkas, 
savobaisųjų ginklą, tą suktą kiek servą 
jau pilnai išvystęs). Pasižymėjo jis ir 
krepšinio aikštėje. Kaipo pirmo sąstato 
lošikas jis eilę, metų buvo Vyties „gun“, 
surinkdamas daugumą komandos taškų. 
Teisybę pasakius, paduosi jam kamuolį 
ir ta-ta, nebematysi jo - tas tuoj ir švyst, 
gerai, kad vis pataikydavo. Vienais metais 
net į rinktinę pateko.

Algis yra Neringos slidinėjimo klubo 
narys, turbūt jau nuo pirmųjų dienų, nes 
dar iki šios dienos jo santechnikos pa
minklai, nors jau šiom dienom gal jau ir 
nebe cutting edge - visgi atlieka savo rei
kalą. O kaipo slidinėtojas, ką tu žinotum, 
kaip stačias, kaip ristas, išmiera ta pati, tik 
kad vienam gale sūdės. Užteks pasakyti, 
kad visi Mt. Buller šlaitai jo kaip vėjo 
nušluoti. Įdomu būtų, jei už, sakykim dar 
kokių 5 metų, Algio ir Jumbo legendom 
apsemtas, asmenines giant slalom rung
tynes galėtų stebėti, nors spėju, kad tai 
bus vis dažniau atlikta Kooroora bare.

Esu matęs Algį ir skautų stovyklose, 
kur trumpom kelnytėm ir ilgu šlipsu jis 
atlikdavo Džiugo tuntininko pareigas, 
iki šiol tebėra LSS Australijos rajono 
iždininkas.

Ir menas Algiui ne svetimas. Dar jau
nas būdamas iš odos išdirbinėjo puikiais 
meniškais raštais išpuoštus knygų bei al
bumų viršelius. Melbourne prisidėjo prie 

tūtos premijai svarstyti, tai būtent Vytau
tas Doniela ir du Algiai. Kadangi terminas 
buvo neskubus, daug darbo ta komisija 
neatliko, nes susidėjo iš asmenų, gyve
nančių skirtingose vietose. Nediplo- 
matiškai tariant, abu Algiai visai užmiršo 
nustatytą terminą pateikti sprendimą. Bet 
Vytautas neužmiršo ir us. jo dėka tas 
sprendimas buvo mūsų visų trijų pasira
šytas ir įteiktas bendruomenės vadovams.

Negana to, kad Vytautas Doniela buvo 
vienas iš aktyviųjų ALB Krašto Valdybų 
pirmininkų, dabar Vytautas pirmininkau
ja ir Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyriui. 
Nežinau, ar Vytautas iš tiesų galėtų šį 
darbą tęsti, jei už jo, kaip ir už kiekvieno 
sėkmingo vyro, nestovėtų moteris - tai jo 
žmonaDalia, o tuomimes visi džiaugiamės.

Šiltai ir su jumoru apie Vytauto dar
bus lietuvių bendruomenėje, Spaudos 
Sąjungoje ir kitur žodį tarė ir LB Spaudos 
Sąjungos Valdybos narys bei Lietuvos 
olimpinio komiteto attache Antanas Lau
kaitis, vienas seniausių solenizanto

Atžalos teatro, dalyvavo bent penkiuose 
pastatymuose. Šoko tautinius šokius Gee
longe, ir, persikėlęs į Melboumą, tučtuo
jau prisidėjo. Kai šalia Gintaro susibūrė ir 
Klumpakojis, jisai tą grupę perėmė ir jai 
vadovavo bent 7 ilgus metus.

Daina Algiui taip pat prie širdies, nors 
kiek atsimenu iš senų dienų, jo balsas gal 
labiau tiko tų dienų rock'n roll solisto 
žanrui. Kolei apsiprato, ne vienas kaimy
nas išsigandęs į kiemą išbėgdavo, kai 
mes užbliaudavom, o visa kaltė aiškiai 
kliūdavo Algiuku! Turbūt Birutė, o gal 
Danutė, jį kiek „apšlifavo“, nes Algis jau 
ilgametis Melboumo Dainos Sanbūrio 
narys, išgastroliavęs visus Australijos plo
tus, platų pasaulį ir net Lietuvą.

Manytum, kad gana. Kiek gi savo laiko 
žmogus gali paaukoti bendruomenės veik
lai ir labui? Palaukit, dar ne viskas, brač...

Algis tapo ir g politikierius. Tu
rėjo jis ir neblogus mokytojus, savo a.a. 
tėvelį Praną ir nepamainomą uošvį a.a. 
Albertą Bladzevičių. Jau 60/61 metais 
Algis buvo Geelongo bendruomenės pir
mininkas. Atsikėlęs į Melboumą - ilga
metis Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
narys, 89 / 90 jos pirmininkas ir 75 / 76 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Valdybos pirmininkas. Nuo 1990 Algis 
atlieka Australijos Lietuvių Fondo pir
mininko pareigas.

Gabiai ir su pasiryžimu ilgus metus 
atpylė kaipo lietuvių Savaitgalio mokyk
los mokytojas ir direktorius. Iki šiol vis 
dar priklauso Lietuvių Akademikų korp! 
Romuva, yra buvęs jos senjoras, vicesen- 
joras ir skriba.

pažįstamų Australijoje.
Šia miela proga - atšvęsdami dr. Vy

tauto įžengimą į vyresniųjų tautiečių būrį 
- sveteliai užsibuvo iki vėlaus vakaro.

Bronius Žalys

Algis Šimkus

Moka ir pinigus tvarkyti, ką mes dar 
jaunystėje Geelonge prie pokeriuko pa
tyrėme ir neretai apgailestavome. Bent 
dešimtį metų Algis yra buvęs Melboumo 
Talkos kooperatyvo direktorius.

Šalia viso to, kažkaip sugebėjo ir šeimą 
sukurti. Džiaugiasi užauginęs ir per moks
lus išleidęs dukrą Audrą ir sūnų Gintarą.

Taigi, kaip sakiau, susirinkome pas 
Algį Šimkų atšvęsti jo gimtadienio. Stalai 
lūžo žmonelės Jūros ir uošvienės p. Bla- 
dzevičienės parneštais skanumynais.

Pasidžiaugėm, paūžėm, pagerbėm 
savo bičiulį, tiek daug laiko ir jėgų įdėjusį 
pagerinti mūsų visų lietuvišką gyvenimą 
čia, Australijoje.

Šiom dienom Šimkutis šiek tiek apsi
raminęs, nors man kažkas sakė, kad per 
praėjusią šventę jam einant pro krepšinio 
salę, sviedinys pasimaišė po kojom. 
Susigundė. Čiupo. Stryktelėjo ir švyst - 2 
taškai garantuotai. Sveiks valio, Algi.

Pasaulio anykštėnų m suvažiavimo Parodykime gimtinę vaikams ir 
anūkams ir Anykščių miesto 560 metų jubiliejaus renginių programos 
projektas 2000 liepos 27 - 30

Liepos 27 (ketvirtadienis). Pasaulio anykštėnų rinkimosi ir pažinties diena. 
Registracija. Apgyvendinimas. Ekskursijos (pasirinktinai) po Anykščių kraštą. 
Susitikimai gimtinėse (pagal pageidavimus).

Liepos 28 (penktadienis). Anykščių miesto 560 metų jubiliejaus diena. Susi
pažinimas su Anykščių miesto literatūrinėmis ir istorinėmis vietomis. Dailės ir 
knygų parodų lankymas. Paminklo Žuvusiems už Lietuvos laisvę atidengimas. 
Paminklą sukūrė žymus skulptorius anykštėnas V. Vildžiūnas. Autorius jį įvertina 
daugiau kaip 300 000 litų. Tačiau 150 000 funduoja Anykščiams, o kitus pinigus 
tikimės surinkti iš aukotojų.

Liepos 29 (šeštadienis). Pasaulio anykštėnų suvažiavimo diena. Pasaulio 
anykštėnų bendruomenės posėdis. Atvykusio ir Anykščių jaunimo diskusijų klubas. 
Dalykiniai verslo pokalbiai, susitikimas miesto Savivaldybėje. Kultūros programa 
Dainuvos slėnyje.

Liepos 30 (sekmadienis). Didieji šv. Onos atlaidai. Vargonų koncertas šv. 
Mato bažnyčioje. Šv. Onos atlaidai. Orkestrų koncertas. Mugė. Krepšinio varžybos 
ir kiti renginiai.

Pasiūlymus siųskite adresu: Birutė Bulotienė, J. Biliūno 35 (Viešoji bibliote
ka) 4930 Anykščiai, Lietuva.

Dėmesio!!!
Mūsų Pastogei reikalingas 

kompiuterio tekstų rinkėjas ar 
rinkėja. Būtinas geras lietuvių 
kalbos žinojimas. Pageidautina, 
kad mokėtų dirbti su kompiute
riu. Atlyginimas pagal susita
rimą. Suinteresuoti asmenys 
prašomi skambinti į Mūsų 
Pastogės redakciją rytais tele
fonu (02) 9790 2319 (nuo 
pirmadienio iki trečiadienio) 
arba susisiekti e-mail:

rita@qd.com.au
MPadministractfa

Adelaidiškiai pasitiko majorą
Prieš kiek - laiko būrelis asmenų iš 

Jucių giminės, su dideliu plakatu Well
come home Major, susirinko aerodorome 
ir laukė. Žmonės dairėsi aplink ir domė
josi, kas tas majoras, kad toks pulkas atei
na pasitikti, o laukiančiųjų būrys vis di
dėjo. Pagaliau nusileido lėktuvas, o kelei
viai ėjo į vidų. Štai ateina mažo ūgio 
jauna mergina, o giminės ėmė sveikinti ją 
delnų plojimais ir šūkiais. Ar čia majo
ras? Tai Jūratė Juciutė, kuri turi įsigijusi 
įvairius diplomus: General nursing, mid
wifery, intensive care, o taip pat diplomą 
of applied science (nursing) bachelor of 
nursing, o tarnaudama kariuomenėje Jū
ratė pasiekė majoro laipsnį. Ji metus 
laiko išgyveno Vokietijoj, metus laiko 
Anglijoj, o sugrįžusi į Adelaidę, tuoj įsi
jungė į Brandos šokėjų eiles. Valio! Valio!

Šeštadienio Balsas - Lietuvių Žinios
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EDSEK
Ką veikia Australijos rajono skautai?
Pagal matytas spaudoje žinias atrodo, 

kad LSS Australijos rajono skautai ar 
„užmigo“, ar jų jau nebėra, ar kas ten 
kita negera darosi, žinoma, neskaitant 
stovyklų!.. Kiek kitaip reikalai atrodo 
pasikalbėjus su skautų vadovais, kurie 
pasakoja, kad skautai kaip veikė, taip ir 
veikia, tik, va, neprisirengia tos savo veik
los pagarsinti!..

Metų pradžioje vietines stovyklas su
ruošė Melboumo Džiugo, Adelaidės Vil
niaus ir Sydnėjaus Aušros tuntai. Ypač 
gausi buvo aušriečių stovykla, nes stovyk
lavo apie 80 skautų bei skaučių.

Pas Melboumo skautus
• Melboumo skautų dvasios vadovas 
v.s.fil. prel. Pranas Dauknys po sunkios 
akies operacijos dabar gyvena kunigų 
prieglobstyje. Jo adresas: Justin Villa, 2 
Caravan St, Balwyn, Melbourne.
• Džiugo tunto Kaziuko mugė įvyks 
sekmadienį, kovo 19. 11 vai. ryto tuntas 
dalyvaus lietuviškose pamaldose, o po to 
vyks į Lietuvių Namus. Kaziuko mugę 
ruošia vyr. skautės. Sesės Dana Lynikie- 
nė ir Onutė Prašmutienė priima pyragus 
ir loterijos fantus. Po Kaziuko mugės 
įvyks Džiugo tunto metinė sueiga.
• Geelongiškis brolis ps. Liuda Bun- 

Džiugo tunto Knygnešių stovykla
Daina ir Dalia Didžytės

Džiugo tunto Knygnešių stovykla
įvyko Gilwell Park stovyklavietėje, netoli 
Gembrook miestelio, Dandenong Ranges. 
Ji truko vieną savaitę nuo sausio 2 iki 9. 
Viso stovyklavo apie 60 žmonių: skau- 
tų(-čių) iš Melboumo, Geelongo, Ade
laidės, Brisbanės, Lietuvos ir įvairių pa
dėjėjų. Stovyklos viršininkės pareigas 
atliko Džiugo tunto tuntininkė vyr. sk. 
Rasa Statkuvienė, o stovyklos adjutantės 
pareigas atliko v.s. Daina Didžytė. Vyčiai 
ir vyresnės skautės prižiūrėjo skautų ir 
skaučių pastovykles, o v.s. Donna Gailard 
su v.s. Daivos Statkutės pagalba prižiūrėjo 
jaunesnes skautes ir skautus.

Visi linksmai sutikę Naujus 2000 me
tus į stovyklą atvyko pavargę, bet pa
siruošę gražiai praleisti savaitę. Pasistatę 
palapines, stovyklautojai rinko vardus savo 
palapinėms pagal Lietuvos kaimų vardus. 
Jie buvo įdomūs, daug kam negirdėti, pvz. 
Dienvagai, Bijūnai, Daržai, Smėlynė. 
Stovyklos programa buvo įvairi. Visi skau
tai ir skautės buvo suskirstyti į grupes 
pagal jų kaklaraiščio spalvą. Grupės pa
vadintos Lietuvos prezidentų vardais.

Vienas smagiausių (ir baisiausių) už
siėmimų buvo nusileidimo su virve (ab

seiling). Gilwell Park stovyklavietėje ne
seniai pastatė 15 metrų aukščio abseiling 
sieną. Mūsų skautai nebailūs - beveik visi 
pabandė nušokti nuo jos. Taip pat visiems 
patiko apsirengus prasčiausiais rūbais, 
veidus išsitepus vegemite, pereiti kliūtis 
kaip tikriems „Tarzanams“. Visi taip 
išsipurvino, kad vos buvo galima pažinti!

Buvo surengtos ir dvi naktinės išky-
los: viena su skautais, o kita ilgesnė - su 
prityrusiais skautais. Deja, dėl lietaus 
iškylauti neteko.

Vietoje iškylų vyčiai ir vyr. skautės 
suorganizavo jaunesniųjų skautų užsi
ėmimą. Jie turėjo pasistatyti stiprius neš-

Tikimės, kad apie savo skautiškąją 
veiklą metų būvyje parašys visi rajono 
vienetai, o jų rajone ne tiek jau mažai: 
Melbourne veikia skautų(-čių) Džiugo tun

tas ir Skautininkų Ramovė, Adelaidėje - 
Vilniaus tuntas, Geelonge - Šatrijos tun
tas ir Skautų Židinys, Sydnėjuje - Aušros 
tuntas ir Skautų Židinys... -

Paskutiniais metais nieko nebegirdėti 
apie Canberros skautus ir Sydnėjaus ASS 
(Akademikų Skautų(-čių) Sąjūdžio) veik- - 
lą, nors kažkas sakė, kad jie tik „paėmę Knygnešių stovyklos stovyklautojai. Antra iš kairės stovi
ilgalaikių atostogų“!..

garda su žmona Salomėja pernai gruodžio 
mėnesį atšventė vedybų 50 metų auksinį 
jubiliejų. Linkime jiems abiems geros 
sveikatos ir dar daug gražių, laimingų 
metų, o broliui Liudui - toliau sėkmingai 
vadovauti Geelongo Skautų Židiniui.
• Melboumiškis brolis ps. Algis Šim
kus atšventė šaunų 65 metų jubiliejų. 
Linkime broliui Algiui džiaugsmo ir 
sveikatos, kad širdis būtų visada kupina 
skautiškos jaunystės ir energijos.

s. Birutė P.
(Žinios imtos iš Melboumo Skautininkų 
Aplinkraščio Nr.l) 

tuvus, ant jų paguldyti ir nešti skautą 
aplink stovyklavietę. Šios lenktynės 
buvo labai juokingos, nes ne visi neštuvai 
buvo gerai pastatyti ir ne vienas skautas 
vos nenuslydo nuo jų. Po to skautai 
sukūre mažus laužus ir išsikepė pavaka
riams damper.

Į stovyklą atvyko pora svečių, kurie 
paįvairino užsiėmimus. S.v. Viktoras 
Savickas įdomiai pravedė meniškus užsi
ėmimus, patardamas kaip geriau piešti ir 
padėjo mums kurti skulptūras iš molio. 
Melboumo Kaimo Dainininkai, atvykę 
svečių dieną, išmokino naujų liaudiškų 
dainų. Jos gražiai skambėjo Australijos 
miške!.. Taip pat rajono vadas vyr. sk. 
Henrikas Antanaitis vieną dieną stovyk
loje praleido su skautais iš Kanados.

Pravestos dvejos mišios - pirmą ir 
priešpaskutinę dieną. Jas laikė du kunigai: 
vienas atvykęs iš vietinės Pakenham 
parapijos, o kitas iš Broadmeadows. 
Skautai skaitė skaitinius ir giedojo kalė
dines giesmes.

Alena Karazijienė stovykloje pravedė 
iškilmingas vestuves! Bejos nebūtų buvę 
tokios įspūdingos dienos. Skautė Maita 
Lukaitytė ir skautas Jordie iš Geelongo 
vedė pagal lietuviškus papročius. Visi 
stovyklautojai buvo pakviesti! A. Karazi
jienė parašė roles visiems dalyviams. 
Skautai visą dieną puošė salę gėlėmis ir 
paparčiais, rengėsi vestuvių puotai.

Vestuvės prasidėjo vakarop. Kviesliai 
ėjo per stovyklavietę ir kvietė svečius. 
Buvo pamergių vakaras, piršlys ir svočia, 
šokiai ir kugelis! Jaunasis ir jaunoji 
atrodė laimingi, svečiai smagiai uliojo ir 
šoko visą naktį, ypač Martynukas ir Vy
tautas, kurie iš salės išėjo paskutiniai.

Kaip tikriausiai žinote, skautai vaka
rais kuria laužus, prie jų dainuoja ir vaidi
na. Šios stovyklos laužai nesiskyrė nuo 
kitų - buvo labai smagūs ir pilni juoko. 
Mūsų laužus paįvairino Paparčių Bobutė,

Rasa Statkuvienė
-X-

Lietuviškos vestuvės stovykloje. Iš kairės: "svočia" 
gu, vestuvių organizatorė Alena Karazijienė, 
Ramūna Sadauskaitė.

gyvenusi tarp paparčių. Ji atsakė į skautų 
klausimus, sprendė įvairias mūsų proble 
mas. Paskutiniame lauže p. John Nokės, 
stovyklos prižiūrėtojas, prisidėjo prie 
laužo programos. Jis mus išmokė įdomią 
australų skautų dainą.

S.v. Girius Antanaitis vieną vakarą 
suorganizavo diskoteką. Po sunkios sto
vyklavimo dienos visi skautai susirinko 
salėje ir šoko visą vakarą pagal Giliaus 
gerai parinktą muziką. Buvo taip smagu, 
kad niekas nebenorėjo miego kai buvo 
„tylos“ laikas. Taip pat buvo suorgani
zuotas quiz vakaras. Skautai buvo su
skirstyti į grupes ir turėjo paruošti klau
simus kitoms grupėms. Visi bandė sugal
voti kuo sunkesnius klausimus, kad jų 
grupė laimėtų. Kai kurie klausimai buvo 
labai sunkūs, bet dauguma buvo juokin
gi, tai visi gerai pasijuokė.

Paskutinį vakarą stovyklautojai buvo 
prikelti naktiniams žaidimams. Pasiklau
sę v.s. Dainos Didžytės paskaitos apie 
knygnešius ir Kroniką, skautai norėjo ir 
patys išgyventi (nors trumpam) 
knygnešių patyrimą, problemas. Žaidime 
dalyvavo dvi komandos: lietuvių knyg
nešiai ir rusai. Lietuviai gavo knygų ir 
turėjo jas nunešti į slaptą, saugią vietą. 
Rusai turėjo savo slaptą vietą, jie turėjo 
knygas atimti iš lietuvių ir nunešti ten. 
Žaidimo pabaigoj knygos buvo suskai
čiuotos... Deja, laimėjo rusai, surinkę 
daugiau knygų. Keli skautai ir skautės 
taip slėpėsi nuo „priešo“, kad krūmuose 
„susidraugavo“ su alkanom siurbėlėm!!!

Klaidos atitaisymas
Mūsų Pastogės Nr.5, psl. 5 esančiame straipsnyje Tylos grožis trečios skilties 

pirmos pastraipos priešpaskutinėje eilutėje vietoje žodžio Mano turi būti Miško.
Už padarytą klaidą atsiprašome

Mūsų Pastogės Redakcija

Rytais vykdavo mankšta. Niekam ne
patiko anksti atsikelti ir mankštintis, bet 
kiti sporto užsiėmimai buvo pravesti po 
pietų. S.v. Tomas Kviecinskas vedė visus 
maudytis į netoliese esantį waterhole ba
seiną. Tie, kurie bijojo sušlapti, padėjo v.s. 
Giliui Antanaičiui surišti tiltą (iš virvių), 
kad galėtų pereiti baseiną nesušlapę. 
Deja, ne visiems tas pasisekė.

10 skaučių įsigijo specialybes, 19 davė 
įžodį dėl kaklairaiščio. Skautų įžodį davė: 
Mantas Vaitkus, Edward Stephens, Vy
tautas Švambaris ir James Watach. Pri
tyrusių skautų(-čių) įžodį davė Jessica 
Rutkauskaitė, Danielė Milvydaitė, Dana 
Kozela, Arūnas Mickus, Justinas Balbata, 
Sam Lukaitis ir Povilas Birštonas. Vyres
nių skaučių įžodį davė Ginta Statkutė, 
Daina Meiliūnaitė ir Rasa Sadkauskaitė. 
Vyčio įžodį davė Rimas Strunga, Tomas 
Kviecinskas, Daniel Lukaitis, Justinas 
Klimas, Audrius Skeivys ir Darius Tama
šauskas. Stovyklos pavyzdingiausia skau
te buvo Jessica Rutkauskaitė, o pavyz
dingiausias skautas - Andrius Lukaitis.

Be virėjų skautai būtų likę alkani. 
Didelis ačiū s.v. Rimui Skeiviui, s.v. Po
vilui Kviecinskui, Andriui Bimbai ir 
virtuvės padėjėjams už skaniai paruoštą 
maistą. Be svečių programa nebūtų buvus 
tokia įdomi. Ačiū už jūsų įdėtą laiką. O, 
svarbiausia, be vadovų nebūtų buvę sto
vyklos. Ačiū visiems! Visi grįžo namo - 
patenkinti, kad dalyvavo Knygnešių sto
vykloje ir jau laukia kitos stovyklos.
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Mokomės iš klaidų patys ir kitus kviečiame
atkelta iš 1 psl.
Kad ir neturėdami "tikriems" laikraš
čiams būtino vadinamos šviežios gal
vos arba šviežios akies etato (tai žmo
gus, kuris visą dieną ilsisi, o vakare 
perskaito laikraštį) daugumą korektūros 
"blusų" išgaudome.

Bet gal skaudžiausios rašantiems į Pas
togę vadinamos redagavimo klaidos. 
Šioje vietoje tenka išduoti paslaptį, jog 
kiekvienam redaktoriui labai norisi viską 
taisyti. Panašiai kaip karo gydytojui iš 
Fenimore Cooper knygos, kuriam 
būdavo labai sunku susilaikyti neam
putavus sužeistojo kojos ar rankos.

Ir mes nelyginant tas daktaras 
valdomės kiek galime, bet deja, 
deja...Štai pažiūrėjai žmogus į naujausią 
Didįjį anglų-lietuvių kalbų žodyną, ku
riame žodį Rainforest siūloma versti 
drėgna atogrąžų giria, pagalvojai, kad 
girią gal geriau pakeisti mišku, betai- 
sant ir žodis drėgna kažkur dingo ir

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamieji,

kas parašė straipsnį apie kerpių žino
vą dr. Kantvilą Mūsų Pastogės Nr.4, 
2000.01.31? Tikrai ne Algimantas P. Taš- 
kūnas, kurio pavardę Jūs pridėjote prie 
antraštės.

Šis straipsnis Pastogėje yra tik griau
čiai mano rašinio, kurį nepažįstama ranka 
be mano sutikimo pakeitė ir iškraipė. Jūs 
išmėtėte mano svarbiausius žodžius ir klai
dingai paskelbėte, kad dr. Kantvilas esąs 
atogrąžų miškų kerpių žinovas ir kad jo 
bei Jarman knyga esanti apie atogrąžų 
kerpes. Kokia nesąmonė! Koks rimtų 
mokslininkų įžeidimas!!

Lietuvių Enciklopedija (I t., 359 psl.) 
rašo, kad atogrąža yra "apskritimas lygia
gretus žemės pusiaujui, 23 su puse laipsnių 
nuo jo... Yra dvi atogrąžos - viena į pietus 
nuo žemės pusiaujo..., kita tokiame pat 
atstume į šiaurę." Lietuviškoji Tarybinė 
Enciklopedija (I t., 423 psl.) atogrąžas 
aprašo irgi panašiai ir dar prideda, kad 
"tropinės juostos" gali būti vadinamos 
"atogrąžų juostomis".

Dr. Kantvilo svarbus mokslinis atsie- 
.kimas buvo visiškai kitoks: jis savo dar
bus atliko ne tropikuose, bet vėsesnio kli
mato srityse, toli nuo atogrąžų.

Likusiose straipsnio eilutėse pastebė
jau dar šešiolikąkitų "pataisymų" ir anks
čiau nebuvusių rašybos klaidų. Jų atski
rai nevardinsiu, paminėsiu tik vieną. Savo 
rankraštyje aš rašiau: "Šių laikų gamtosau
goje kerpės padeda matuoti oro taršą ir 
radioaktyvumą". Anot Dabartinės Lietu
vių Kalbos Žodyno, "matuoti" reiškia: imti 
matą, nustatyti dydį. Atsieit, kerpės daug 
padeda, norint nustatyti, kiek oras yra 
užterštas. Jūs šitą sakinį pakeitėte į: "... 
kerpės padeda naudoti oro taršą ir radio

’£***&*- ___
21 Šalkauskas Crescent, North Lyneham
Skaičiau straipsnį Mūsų Pastogėje Nr 1/2 Gatvės vardas Aidui Kubiliui su įdomumu. 

TM grains ia^taimas.
Tačiau nonų pastebėti, jog Canberroje jau seniai yra Šalkauskas Crescent, pagerbiant 

iškilųjį mūsų dailininką velionį Henriką Šalkauską. Pridedu iškarpą iš savaitgalio Canberra 
Times. Lynham priemiestyje yra ir daugiau gatvių pavadintų žymių Australijos dailininkų 
vardais. Su pagarba Jonas Mockūnas__ ___

susilauki laiško, kurį spausdiname že
miau. Aišku, mea culpa, mea maxima 
culpa, p. Taškūnai. Bet nejaugi rimtai 
galvojate, kad sąmoningai išdarkėme 
jūsų rankraštį? Nejaugi, tikrai manote, 
kad gavę Jūsų straipsnį, tarėme: Aha, 
Taškūno straipsnis, kaip čia mums da
bar kuo baisiau jį išdarkyti.

Atsiprašome milijoną kartų, bet 
tikėkite, nieko nedarome iš blogos val
ios. Žiopliai, nemandagūs, nepakanka
mai išsilavinę - nesiginam. Bet kaip ir 
šio rašinio pradžioje užtikriname: tikime 
geranoriškumu, jo laikomės ir to paties 
laukiame iš kitų.

Iš tikrųjų, gavę Jūsų straipsnį labai 
apsidžiaugėme ir tučtuojau įdėjome į 
numerį, tiesą sakant, netgi išmėtėme 
kitą jau įklijuotą medžiagą

Redakcija taip pat gavo J.P.Kedžio 
raštą, kuriame jis priekaištauja, kad MP 
Nr.5 pirmame puslapyje prie straipsnio 
apie kilusią konfrontaciją dėl Grūto 

aktyvumą" ir tokiu būdu visiškai sumai
šėte prasmę.

Man nuostabu ir skaudu, kad Mūsų 
Pastogė pradėjo nesiskaityti su savo ben
dradarbiais. Mandagumas reikalauja, kad, 
jeigu rankraštis netinka, redaktorius jį 
grąžina autoriuj; arba bent praneša, kad 
nespausdins. Jeigu redaktorius nori spaus
dinti, bet su pakeitimais, turi pirma atsi
klausti autoriaus. Australijoje taip pat yra 
įstatymai, kurie gina autorių teises ir "in
tellectual property".

Jūs, sąmoningai išdarkydami mano 
rankraštį, mane skaudžiai užgavote. Jeigu 
mano rašinys netinka, nesvarbu - nespaus
dinkite. Tačiau koks įžūlumas "taisyti" ir 
sudergti straipsnį, parašytąautoriaussu50 
metų lietuviškos spaudos patyrimu!

Nenoriu leistis į kalbas ir kivirčus. Siū
lau šį reikalą užbaigti paprasčiausiu ir pi
giausiu būdu: dar kartą perspausdinkite 
visą straipsnį Lietuvis-kerpių žinovas; ' 
bet šįkart taip, kaip jis buvo mano 
parašytas - be jokių pataisymų ar prie
dų. Sykiu paaiškinkite skaitytojams, kad 
MP ketvirtame numeryje patalpintas 
straipsnis buvo klaidingas ir kad jis buvo 
iškraipytas kito asmens, ne Taškūno.

Šitas mano laiškas yra skirtas tik Jums 
keturiems, tai yra, MP redakcinei kolegi
jai, su nuorašu leidėjams. Man atrodo, 
būtų geriau jo viešai neskelbti, nes dabar 
tereikia straipsnį pakartoti ir viskas galės 
tuo baigtis. Tačiau, jeigu Jūs galvojate 
kitaip ir būtinai norėsite šį laišką kelti 
viešumon, galite jį spausdinti, tik su są
lyga, kad laiškas bus atspausdintas išti
sai, be jokių praleidimų, priedų ar pa
keitimų. Su pagarba

. Algimantas P. Taškūnas 

parko, buvo įdėta Kaune pastatytos prez. 
Antano Smetonos statulos nuotrauka.

Ponas Kedys rašo: Toks sugretinimas 
prez. Smetonos su Brūto (taip laiške, 
Red.) muziejumi  pažemina A.Smetonos 
garbę, kuris buvo išrinktas Lietuvos 
Tarybos pirmininko J.Basanavičiaus  pa
vaduotojas, buvo išrinktas Lietuvos 
Tarybos laikinu prezidentu ir t.t.

Rašinio autorius ir pats pastebėjo, kad 
po nuotrauka buvo toks parašas (jis jį 
vadina paaiškinimu, Red.): Kol ginčy- 
jamasi, ką daryti su senais paminklais, 
Lietuvoje kyla nauji. Paminklas prez. 
Antanui Smetonai Kaune.

Jeigu šie žodžiai reikalo nepaaiškina, 
pareiškiame, kad Redakcinė kolegija, 
įdėdama šiąnuotrauką J.P.Kedžio laiške 
minimų minčių tikrai neturėjo.

Na, ir po visų teisinimųsi priminsime, 
kad redaktoriai ne tik labai mėgsta, bet 
ir turi teisę tekstus taisyti. Tai prime
name kiekviename MPnumeryje. Žiūr. 
redakcijos metrika, ten (tiesa, mažom
raidėm) aiškiai pasakyta: Redakcija

Dėkoju naujai Mūsų Pastogės redakc
ijai užįdomų gražiau išdėstytą laikraštį. 
Linkiu Jums visiems geros darbo nuo
taikos ir sveikatos ateityje.

nimą dr. Viliūno įžeidimais Lietuvos

ry s ir ilgametis C 'os Apylinkės

Sveikinu jaunimą,
Šias eilutes rašau, vasario 15, tik ką 

išklausęs lietuvišką SBS radijo programą. 
Man buvo ypač įdomus mūsų jaunimo 
skyrelis iš Melbourne. Jų pastangos pa
tiko. Sveikinu jaunuosius melboumiškius. 
Gal ši jaunimo programa padrąsins ir 
kitų vietovių lietuvių jaunimą pasireikšti. 
Gal teigiami atgarsiai palaikys entuziaz
mą Melboumo jaunimui ir vėl pasireikšti 
per radijo valandėlę. Vytenis Šliogeris

Atleiskite už sutrukdymą Gerb. Garbės 
konsule, turiu į Jus prašymą.

Esu našlė, 32 m. amžiaus, dukra Mar
ta keturių metukų. Noriu susirasti gerą 
ištikimą vyrą ir tėvą mano dukrai.

Mano specialybė - bibliotekininkė
Šiuo metu dirbu ir gyvenu Vokieti

joje. Lietuvoje sunkoka pragyventi. Dir
bu turistų biure - Rytų šalims.

Gerb. ponia Vabuliene, gal galėtu
mėte mano skelbimą paduoti į Lietuvių 
skaitomus laikraščius?! Siunčiu savo 
nuotrauką, ir dukrelės.

Mano banko duomenys dėl skelbi
mo išlaidų:

konto numeris: 262581-854
banko kodas: 760 100 85

Banko pavadinimas: Post bank Numberg.
Mano adresas: Ina Vosyliūtė, Ludwig 

str. 70, 90763 Furth, Germany.
Fax: 00499131-450970. Rašykite 

Inai Vosyliūtei. Su padėka ir pagarba
Ina + Marta 

rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. 
Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Iš didelės pagarbos p.Taškūnui jo 
laišką spausdiname ištisai.

Laiškai, atsiliepimai visuomet redak
cijoje laukiami. Tačiau ateityje prašome 
juos rašyti ne ilgesnius kaip 100 žodžių 
(SM H priima tik 50). Jei minčių turite 
daug, gal geriau rinktis straipsnio, 
apybraižos etc žanrą. Taip pat mielai 
priimsime Jus ir pačioje redakcijoje. 
Kas nori, galės pasižiūrėti, kaip laikraštis 
"daromas", o gal atsiras ir savanorių 
padėti jį blusinėti.
Beje, niekad nebuvusiam spaustuvėje 

sunku įsivaizduoti, kaip AlPNr 5 galėjo 
būti sukeisti vietomis 2 ir 8 psl. Pa
prastai: mes priklijavome ne tą puslapio 
numerį, o mūsų nei angliškai, nei lietu
viškai nesuprantantys, bet skaičius 
pažįstantys spaustuvininkai klaidą 
pastebėjo ir nepatingėjo jau parengtą 
negatyvą sukarpyti...

Redkolegijos vardu
Rita Baltušytė

Ar ne laikas grįžti prie 
Australijos Lietuvio?

Metai slenka, prenumeratoriai keliau
ja į Anapilį, korespondentai ne tokie gau
sūs ir vikrūs kaip būdavo, o spaudos lei
dimo išlaidos didėja ir Mūsų Pastogei, ir 
Tėviškės Aidams.

Kai pavartai abu laikraščius, dažnai 
randi tą pačią žinią ir MP, ir TA. Neju
čiom kyla klausimas: ar mūsų mažėjanti 
lietuviškai kalbanti bendruomenė nega
lėtų sutilpti po vieno laikraščio stogu? Du 
puslapiai Katalikų Federacijai, du pusla
piai - Australijos Lietuvių Bendruome
nės Valdybai, du puslapiai - vietinėms 
žinioms iš Melboumo, Sydnėjaus, Ade
laidės, Geelongo, Brisbanės, Pertho ir 
Hobarto, puslapis - sportui ir jaunimui ir 
dar puslapis - redakcijos nuožiūrai. Taigi, 
aštuonių puslapių laikraštis atrodo galėtų 
sutalpinti visus.

Šiandieninė technika leidžia išleisti 
laikraštį bet kur Australijoje - yra telefo
nas, faksas, e-mail ir net dar Australia Post. 
Taigi, reikia tik sutarimo ir pasiryžimo!

Ką galvoja kiti skaitytojai - būtų ma-

* * *

lonu išgirsti jų komentaras. Su pagarba
Algis Liubinas

Aukščiau išspausdintas laiškas 
redakcijai persiųstas iš Adelaidės. 
Panašaus turinio korepondencijos 
netrūksta "M.P." adresu, bet tokios 
nuotraukos dar nesame gavę. Užtat 
tik šį vienintelį(! ’.jkartą (kadangi vie
tos buvo likę, o Ina žada už ją apmo
kėti) skelbiame viską, nieko netaisę.
Red‘ — 'Mūsn pastogė" Nr.7 2000.2.21 psl. 5
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Kas, kur, kaip?
Antanas Laukaitis

Lietuva pyksta -
Amerika džiaugiasi

LietuvisStepas Kai
rys dirba Amerikos Courtside krepšinio 
agentūroje, kuri ieško geresnių Europos 
krepšininkų žaisti Amerikos university 
NCAA lygos, pirmenybėse. Per 7 darbo 
metus jis jau padėjo iš Lietuvos į JAV 
išvažiuoti 60 lietuvių krepšininkų. Jie 
Amerikoje turi galimybę studijuoti ir 
žaisti krepšinį. Amerika šiems krepši
ninkams studentams išleido jau daugiau 
kaip 6 milijonus dolerių. Jiems atsiveria 
galimybės baigti ten aukštąjį mokslą, 
tačiau Lietuvos sporto, ypač krepšinio va
dovai, nepatenkinti S. Kairio darbu, nes jis 
iš Lietuvos išveža geriausias krepšinio 
atžalas, iš kurių jau tik nedaugelis grįžta 
namo. Vien tik pernai išvažiavo 17 jaunų 
lietuvių krepšininkų. Amerikoje reikalavi
mai yra dideli, nes vien tik mokslas 
studentams kainuoja 25 ir daugiau tūks
tančius dolerių į metus (jie to nemoka), o 
komandoje yra tik 13 žaidėjų, tad konku
rencija labai didelė. Pradžia university ko
mandose mūsų krepšininkams sunkoka. 
Ten komandos treneris kaip dievas. Nors 
ir kaip pykši ar kaip kas nepatiks, bet jokio 
žodžio ar keiksmo, kaip kad dažnai Lietu
voje, nepasakysi ir net nesusirauksi, nes 
bet koks nemandagumas yra blogas žen
klas prieš trenerį. Visgi lietuviai JAV turi 
gerą vardą, yra paklusnūs ir neišrankūs.

Kai kas grįžta ir namo
Dvejis su puse metų JAV studijavęs ir 

žaidęs krepšinį 210 cm ūgio Robertas Jav- 
tokas po Kalėdų atostogų negrįžo atgal į 
Arizonos universitetą, o pasiliko Lietuvo
je. Pasilikimo priežastis, kaip jis sakė: 
Buvau toli nuo namų ir labai norėjau 
grįžti, nes Amerikoje viskas yra kitaip! Šį 
aukštąjį krepšininką tuoj pat paėmė Lie
tuvos ryto komanda.

Nesutarimai Žalgiryje
Kauno Žalgirio vyrų krepšinio koman

da, pernai laimėjusi Europos vyrų klubi

LIETUVIŲ OLIMPINIS NAMAS, Miller Street, Ashfield NSW. Priešais prie 
kelio ženklo, nurodančio, kad mašinoms aa stovėti galima dvi valandas - 
Giedrius Gūžys, Lietuvos buriavimo olimpinės rinktinės narys; jis čia gyveno, kai 
treniravosi Sydney Harbour. Šiuo metu šešiuose miegamuosiuose, kaip aukščiau 
nurodo Antanas, įsikūrę statybininkai iš Lietuvos dirbantys Sidnėjuje. Lietuvos 
olimpinis attache (jo paties namą matome nuotr. dešinėje), kuris į namą 
padėjo nupirkti, apstatė ir dabar prižiūri, sakė, kad viso čia yra gyvenę jau apie 
40 žmonių. Po Olimpiados Antanas žadau užmūryti vartelius tvoroje skiriančioje 
jo kiemą nuo olimpinio, Lietuvoje neoficialiai vadinamo lietuvių bendrabučiu.

Rtos Baltušytės nuotrauka
'Mūsų Pastogė" Nr.7 2000.2.21 psL fi- ....  ' -----

nes pirmenybes, buvo Lietuvos ir Europos 
krepšiniogarsenybė.Tačiau pasikeitus žai
dėjams ir pasitraukus dviems geriausiems 
juodaodžiams, kuriuos pakeitė kiti, bet jau 
ne tokiais geri juodaodžiai, komanda la
bai nusilpo ir atsidūrė varžybų lentelės 
kone pabaigoje. Iškilo ginčai ir tarp ko
mandos savininkų. Vienas jų - Rygoje ir 
Maskvoje gyvenantis Šabtajus Kalmano- 
vičius, žydų tautybės milijonierius, prieš 
porą savaičių nesutarė su valdybos pir
mininku M. Plūku ir SB A koncernu, turin
čiais 25% akcijų. Su savo gera prieteliumi, 
dėl kurio Kalmanovičius ir atėjo į Žalgirį, 
Amerikoje žaidžiančiu Arvydu Saboniu, 
turinčiu 15% akcijų, jis sutaria gerai ir 
jeigu perleis savo 35% akcijų, tai jas per
leis tik A. Saboniui. Pagrindiniai nesutari
mai buvo dėl blogų žaidėjų pirkimo.

Olimpiečiams trūksta pinigų
Lietuvos Vyriausybei pradėjus didelį 

taupymo vajų, jį labai pajuto sportininkai. 
Šį ir kitą mėnesį į Sydnėjų turėję atvykti 
treniruotis ir prie australiško klimato 
priprasti kai kurie Lietuvos sportininkai, 
iškovoję teisę dalyvauti Sydnėjaus olim
piadoje, dėl finansų trūkumo neatvažiavo 
ir nežinia kada atvyks; gal tik prieš pat 
olimpiadą. Kaikasdėltoirpatenkintas.Tai 
čia dirbantieji mūsų tautiečiai, kurie dabar 
gyvena išnuomotame olimpiniame name 
ir jį turės palikti kai tik atsiras olimpiečiai.

Laimingas dzūkas
Turbūt iš visų čia dabar gyvenančių 

atvykusių iš Lietuvos tautiečių labai lai
mingas yra tikras Alytaus dzūkas Rimas 
RUckailis. Jis kartu su dviem savo sūnumis 
jau keleri metai čia gyvena ir dirba. Vienas 
iš jų net žmoną, irgi iš Alytaus, atsivežė ir 
jau net gražios mergaitės susilaukė. Ri
mas, gavęs pilnus dokumentus, išsikvietė 
dabar ir savo žmoną su jauniausiu sūnumi. 
Ir kai jie čia atsiras, tai tikrai jis bus pats 
laimingiausias dzūkas Sydnėjuje ir, ma
nau, skania alaus putele jau vaišins savo 
geras draugus Lietuvių Klube.

Continued from MP No 6

BASKETBALL-Junior Girls

Girls -Under Sixteens

Three teams in this Division - Ade
laide, Geelong and a young Sydney 
team (mostly under 14) which was to 
be bolstered by a few Melbourne 
players.
Sydney versus Geelong was first up but 
to the disappointment of the young 
Sydney girls the Melbourne support 
was not forthcoming and although 
Kovas hit the first basket through 
Melissa Belkus, a taller opposition out
classed them. Tara Andriejunas was the 
mainstay for the Sydney team with 
Kira Vaiciurgis scoring the occasional 
bucket. ‘
Geelong was best served by the athletic 
Rebecca Wiasak and the talented Lee- 
Anne Koszela.
Geelong 31 (R Wiasak 14, L Koszela 
8, A Obeliūnas 5, A Hill 2, J Bindokas 
2)
Sydney 21 (T Andriejunas 11, K Vai
ciurgis 5, R Popenhagen 3, M Belkus 
2)

Geelong outplayed Adelaide in the first 
half then continued the good work in 
the second and completely shut out 
their “never say die” opponents. 
Rebecca Wiasak was once again out
standing with excellent support from 
Julie Bindokas.
Adelaide was best served by Jolanta 
Laurinaitis.
Geelong 43 (R Wiasak 17, A Hill 9, J 
Bindokas 8, A Obeliūnas 6, S Šutas 3) 
Adelaide 11 (J Laurinaitis 4, K Long- 
den 4, S Meechan 2, K Vabolis 1)

Sydney couldn’t field a team against 
Adelaide but Saba Sankauskas and 
Laima Kubilius (both from Adelaide) 
opted to play for Kovas.
In an interesting encounter Adelaide 
overcame a determined composite team 
for a well-earned victory.
Best for Adelaide was Katie Longden 
who scored 22 first half points.

For Sydney, Tara Andriejunas battled 
hard and was well supported by 
“import” Saba Sankauskas.
Adelaide 55 (K Longden 24, J Lauri
naitis 15, B Thompson 8, S Meechan 4, 
K Vabolis 4)
Sydney 29 (S Sankauskas 14, T 
Andriejunas 7, L Kubilius 6, K 
Vaiciurgis 2)

The winning team, coached by “the 
legend” Alex Wiasak, was far too tall 
and aggressive for Adelaide and the 
younger Sydney team - this time! 
Although there appears to be only a 
small group of players there are 
certainly some young girls who have a 
BIG future in basketball if they put in 
the BIG effort.
The winning Geelong team consisted of 
Rebecca Wiasak, Lee-Anne Koszela, 
Julie Bindokas, Shama Šutas, Ashley 
Hill and Alita Obeliūnas.

49 th Sporto Šventė
By Jerry Belkus

Girls - Eighteen and Under

Melbourne showed what a giant step it 
was from Under 16 to this division. 
Geelong fielding their entire winning 
Under 16 team with a few older “girls” 
- perhaps young ladies is a far better 
term - were no match for super fast 
Melbourne outfit.
In Game One Melbourne dashed to a 
26-3 half time lead and the carnival 
was as good as over with Ginta Statkus 
and Adele Kristens scoring virtually at 
will.
In Game Two it was a transformed 
Geelong outfit who fought for every 
possession with Rebecca Wiasak and 
Dana Koszela showing the way. 
Varpas, it seemed, still had all the 
answers with Danielle Milvydas 
playing a pivotal role.
The winning Melbourne team players 
were Ginta Statkus, Adele Kristens, 
Danielle and Kristute Milvydas, Jessica 
Rutkauskas and Daina Meiliūnas and 
was coached by Lisa Skimbirauskas.

Melbourne 54 (A Kristens 20, G Stat
kus 18, D Milvydas 9, K Milvydas 5, D 
Meiliūnas 2)
Geelong 8 (A Obeliūnas 4, R Wiasak 
2, L Koszela 1, D Koszela 1)

Melbourne 37 (G Statkus 19, D Mil
vydas 11, K Milvydas 5, A Kristens 2) 
Geelong 24 (R Wiasak 17, L Koszela 
4, D Koszela 2, R O’Connor 1)

Final Placing’s:
Winners: MELBOURNE
Second GEELONG

Top Point Scorers:
D Statkus (Mel) 37 (18.5)
A Kristens (Mel) 22 (11.0)
D Milvydas (Mel) 20 (10.0)

Most Points in a single match
A Kristens (Mel) 20 (Game 1)

Free Throws
Teams Melbourne 68.4%

Geelong 38.9%
Individuals
A Kristens (Mel) (5/5) 100.0%
D Milvydas (Mel) (8/9) 88.9%

Final Placing’s:
Winners: GEELONG 
Second ADELAIDE
Third SYDNEY

Top Point Scorers:
R Wiasak (Gel) 31 (15-5)
K Longden (Adi) 28 (14.0)
J Laurinaitis (Adi) 19 ( 9.5)
T Andriejunas (Syd) 18 ( 9.0)

Most Points in a single match
K Longden (Adi) 24 (v Syd)

Free Throws
Teams Geelong 50.0%

Sydney 45.5%
Adelaide 36.4%

Individuals
L Koszela (Gel) (2/2) 100.0%

To be continued
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Paveiki pagalba Lietuvos mokykloms ir mokiniams

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Klaipėdoje Skaistutės ir Romaldo 

Idzelevičių vadovaujama Žuvėdra tapo 
Pasaulio, Europos čempionai - visus spor
tinių šokių ansambliui pasiekiamus ap
dovanojimus šiemet susižėrė.

Pasakodami, kiek prakaito tenka išlieti 
šokėjams ir treneriams,kolpavykstapasiek- 
ti, kad visas kolektyvas judėtų sinchro
niškai, Žuvėdros vadovai nurodė itin ba
nalų sėkmės receptą: svarbiausia - darbas. 
Nelengva dirbti - į repeticijas ateina dvi
dešimt žmonių, kurie turi savo nuotaikas, 
teigiamas ir neigiamas emocijas, savo 
charakterius. Kad paverstam tą pulką dar
niai judančiu ansambliu, reikia daug 
pastangų - fizinių ir moralinių. Tai ištrau
ka iš žurnalo Veidas sausio 12 d.

Lietuvos Baleto Bičiuliai kovo 12 d. 
1 vai. rodys filmą Klaipėdos universiteto 
Meno fakulteto 1998 koncertas, kuriame 
matysime ir šokančius čempionusŽu vėdrą. 
Prie įėjimo aukas, kurios bus skiriamos 
Klaipėdos universiteto Meno fakultetui, 
rinks Lietuvos Baleto Bičiuliai.

Po to kitoje salėje vyks Tėvynės Sąjun
gos Sydnėjaus skyriaus organizuojamas 
Kovo 11 minėjimas.

Malonu pamatyti pagyvėjusią veiklą 
mūsų Klube: vasario 27 bus Klubo Turgus, 
o po jo Bibliotekos Bičiulių Būrelis turės 
knygos pristatymą.

Puiku, kad sekmadieniais vis kas nors 
vyksta mūsų Klube, todėl apsilankius 
nereikės skubėti į namus, nes Klube rasite 
įvairumų.

Ar esate išbandę tas kelias naujoviškas 
pokerio mašinas? Jei užsibusite ilgesnį 
laiką po 5 vai. visas šnapsas ir alus - tik už 
pusę kainos.

Nors intensyviai dėjau skelbimus į 
laikraštį, kad ieškome pagalbininkų už baro, 
atgarsiai vis dar menki. Aną sekmadienį 
Klube mane nusitvėrę sportininkai aiški
no, kad mano „reklama“ prasta, nes nieko 
neminiu dėl atlyginimo. Sutikęs su jų 
nuomone pranešu, kad bus „atlyginimas 
pagal susitarimą“. Prašom kreiptis į Kęs
tutį Protą arba budintį prižiūrėtoją.

Jau turbūt pastebėjote atsiradus naujų 
augalų aplink Klubą. Tai Nitos Wallis ir 
jos sūnaus Michael dėka.

Kovo 5 apsilankiusieji pamatyti filmą 
Amerika pirtyje turės progos laimėti bu
telį Klubinio šampano. Klubas skiria net 

Mūsų Pastogėje šių metų 3-čiame nu
meryje apžvalgininkas Jurgis Rūbas rašo: 
Valstybės biudžeto asignavimai mokslui 
ir studijoms Lietuvoje šiemet sumažės nuo 
520.7iki453.4mln. litų arba beveik 13%. 
Labai liūdna žinia, nes gerai išmokslintas 
jaunimas yra Lietuvos ateitis. Apžvalgi
ninko faktus patvirtino laiškai ir laikraščių 
iškarpos iš įvairių Lietuvos vietovių. Ci
tuoju ką tik gauto kolegės anglistės iš

’ Šiaulių laiško ištrauką:
... Na bet ką ir taupyti, kai atlyginimų 

nėra arba jie vėluoja, o dažnas ir darbo 
neturi, ypač Šiauliuose, bet visi patarna
vimai brangsta. Todėl nepritariu Minis
terijos nutarimui, kad mokiniai turi pirkti 
vadovėlius. Vien anglų kalbos vadovėlis 
kainuoja apie 40 Lt. Iš kur nepasiturin
čiom šeimom tuos pinigus paimti. Ju ir 
taip visur pilna vaikų elgetų. Nusikaltėlių 
daugėja, visur nesaugu.

Atleiskite, kad tokios pesimistinės 
gaidos. Gal tiesiog noriu parodyti, kad 
išeivių dėmesys mokiniams labai svarbus. 
(Mecenatai skyrė premijų konkursams ir 
geriausiais pažymiais baigusiems 12-tą 
klasę mokiniams,Red.).

Kolega iš Kelmės rašo:
... Mes šiandien patys turime inicijuoti 

savo įstatymus, kad apgintume kultūros 
išsaugojimą regionuose, nes „valstybės 
vyrai“naujame savivaldos įstatymekultūrą 
priskyrė ne prie privalomų funkcijų, bet 
prie savanorišku funkcijų. O pas mus 
sauprantama taip: jeigu neprivaloma, tai 
ir nebūtina. Ir gali atsitikti taip, kad trūks
tant lėšų prioritetinėms sritims - bus 
uždarinėjamos bibliotekos, muziejai ir kt.

Žinutė iš Radviliškio:
1999m. temas ir straipsnį padauginome 

ir išdalinome mūsų rajono anglų kalbos 
mokytojams, kurie labai apsidžiaugė, kad 
mokiniai turės galimybę dalyvauti konkurse 
ir laimėti mecenato K.B. įsteigtą premiją. 
(Toliau rašoma, kaip sunkiai finansiniai 
verčiasi mokyklos,Red.)

PanašiųatsiliepimųgautairišTauragės, 
Vilkaviškio, Marijampolės ir kitų miestų 
mokytojų ir Švietimo vadovų. Situacija 
nepergeriausia. Tad, mano supratimu, yra 
labai svarbu paremti švietimą Lietuvoje. O 
būdų yra įvairių.
• Galima paremti švietimą per Švietimo 
ministeriją, nurodant kokiems tikslams 
pinigai siunčiami. Dabartinis Švietimo 

3 premijas. Laimikio bilietai-dykai ir 
jie bus traukiami prieš filmą. Būkime 
punktualūs.

Malonu matyti Lietuvos Baleto Bičiu
lių gražią veiklą. Nuostabiai anglų kalba 
išleistas žurnalas FLB News Nr. 3 yra 
įrodymas, kad dirbama rimtai, su noru pa
siekti užsibrėžtą tikslą. Man asmeniškai 
yra labai malonu, kad jų renginiai vyksta 
mūsų Klube. Kaip matosi, susirenka 
nemažas būrys žmonių, o tai rodo, kad 
menas yra mėgiamas. Norintiems tapti to 
Būrelio nariais, metinis mokestis vienam 
asmeniui - $ 25, o šeimai - $ 35.

Galvojant apie paskutinius įvykius 
mūsų bendruomenėje, prašosi mintis, kad 
priežastis tų įvykių yra ne vien ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. Ar nesi
mato, kad mūsų bendruomenė yra gerokai 
apsnūdusi. Senokai girdisi atgarsiai, jog 
nebeapsimoka veikti, nes vistiek bend
ruomenė nyksta. Tokiu būdu reikėtų 
uždaryti bet kokią veiklą. Tačiau, jei mes 
vis dar tarime oficialias organizacijas, tai 
jų veiklos rezultatas yra mūsų visų re
putacija. Šiandien akivaizdžiai matosi to 
mūsų abejingumo rezultatai, o gausūs ir 
aistringi pasisakymai rodo, kad nesame 
jau tokie ir abejingi.

ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkime 
buvo vos 46 dalyviai. Valdybos kandidatų 
teatsirado tik 4 savanoriai. Kaltinkime 
save. Nedalyvavome susirinkime. Nekan
didatavome. Nekreipėme dėmesio į siū
lomus kandidatas. Paplojo kiti, apsidžiaugė, 
kad anie, o ne jie dirbs. Ne vienas išeida
mas pro duris sau po nosimi pamurmėjo: 
Turbūt ta valdyba metų neišlaikys.

Kiek turėjome kandidatų į Klubo di
rektorius? Mūsų abejingumas dalyvauti 
lietuviškoje veikloje yra tolygus pasi
ruošimui savom laidotuvėm.

Kol dar esame gyvi, dažniau lanky
kime savo Klubą. Nevenkime, nusitvėrę 
budintį direktorių, apipilti jį pageidavi
mais, patarimais. Pradėkime vienas kitą 
gundyti stoti „valdžion“. Jei vieną kartą 
neišrinko, nesakykime: Vieną kartą ban
džiau - neišėjo... Būtinai užlipkite laip
tais ir patikrinkite, kaip veikia Klubo Bib
lioteka. Taip pat nepamirškite surasti 
Klubui naujų narių - jie verkiant reikalin
gi! Iki pasimatymo Klube!

Algis Bučinskas A. į* A. Elenai Žižniaraitei
mirus, gilią užuojautą reiškiame p. Mildai Didelienei ir šeimai.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

ministras yra Kornelijus Platelis, adresas: 
A. Volano 2 - 7,2691 Vilnius, Lithuania. 
Bet ar tai paveikiausia pagalba?
• Galima siųsti finansinę paramą į 
miestų ir rajonų Švietimo skyrius ir paves
ti šviet. vadovui savonuožiūraskirtipinigus 
kur reikalingiausia. Jie geriau yra susipaži
nę su situacija savo rajonuose. Švietimo 
skyriai yra visuose didesniuose miestuose.
• Galima tiesiogiai siųsti paramą į savo 
buv. ar kokią naują mokslo instituciją, 
nurodant, kaip pageidaujam, kad pinigai 
būtų panaudoti. Paskirų mokyklų adresus, 
be abejo, mielai suteiks rajonų Švietimo 
skyriai.
• Galima steigti konkursus, skatinant 
moksleivius siekti optimalių rezultatų 
įvairiose mokslo šakose. Sportininkams 
nesigailime aukso medalių už jų pasiektas 
raumenų ir ištvermės laimėjimus, tai ko
dėl neskatinti ir moksleivius,,mankštinti“ 
smegenis ir siekti laurų mokslo srityse?
• Pagalbinė mokslo medžiaga irgi rei
kalinga Lietuvos mokykloms, pvz., kodėl 
nenusiųsti video kasečių apie unikalią 
Australijos gamtą ir šį įdomų žemyną. 
Trijų kasečių (kiekvienos kasetės prog
ramos apytikriai užtrunka apie 3 valandas) 
persiuntimas Lietuvon oro paštu, įskaitant 
ir pašto apsauginį maišelį, kainuoj a $25.20. 
Gamtos ir geografijos mokytojai bus tik
rai dėkingi už netikėtą ir paveikų dės
tomo dalyko paįvairinimą.
• Galima paremti ir atskirus mokslei
vius ir studentas. Pvz. Melbourne Katali
kių Moterų Draugija finansiniai parėmė 
marijampolietę Jurgitą Baltrušaitytę, 
studijuojant Eau Claire universitete, JAV. 
Ji atsilygino už paramą baigdama stadijas 
magna eum Įaudė pažymiais ir dabar 
rengia doktoratą Lituanistikos katedroje, 
Čikagos universitete.
• Norime padėti Lietuvai vėl „atsistoti 
antkojų“. Būdų,kaiptai padaryti,netrūksta. 
Betgi, kas vertina išsimokslinimą - o mes 
išeiviai puikiai žinome, kad be įsigytų 
žinių šiame žemyne nebūtame pasiekę to 
lygio, kurį dabar tarime. Tuo galime pasi
didžiuoti ir padėti jaunimui Lietuvoje 
sekti geru pavyzdžiu.

Turiu visų mękyklų adresus ir mielai 
suteiksiu reikiamą informaciją. Susidomė
jusieji skambinkite tek: (02) 9520 2670

Isolda Poželaitė-Davis AM

Atvyksta vyskupas Rimantas Norvilą
Kas metai Australijos lietuviams katalikams rekolekcijas praveda atvykęs kunigas iš 

kitur. Šiais metais Australijos lietuviams rekolekcijas praves vysk. Rimantas Norvilą.
Rekolekcijas Australijos lietuviams katalikams numatoma pravesti 

sekančia tvarka:
Pertho lietuviams - kovo 11 ir 12 (Į Perthąiš Adelaidės atvyksta kovo 9)
Adelaidės lietuviams-kovo 17,18 ir 19 (Į Adelaidę iš Pertho atvykstakovo 14ar 15) 
Sydnėjaus lietuviams - kovo 25 ir 26 (Į Sydnėjų atvyksta iš Adelaidės kovo 23) 
Brisbanės lietuviams - balandžio 1 ir 2 (Į Brisbanę atvyksta iš Sydnėjaus kovo 30) 
Melboumo ir Geelongo lietuviams - balandžio 8 ir 9 (Į Melboumą atvyksta iš

Sydnėjaus balandžio 6)
. Hobarto ir Launcestono lietuviams - balandžio 15 ir 16 (Į Hobartą atvyksta iš 

Melboumo balandžio 13)
Visi Australijos lietuviai katalikai yra kviečiami gausiai dalyvauti pravedamose 

rekolekcijose, nes tai reta proga pasiklausyti jauno Lietuvos vyskupo žodžio ir atlikti 
metinę kataliko pareigą. Kun. J. Petraitis MIC,

Aust. Liet. Kat. Kunigų Koordinatorius

A. f A. Pranui Antanaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną Vincentą, sūnus Renių ir Gailių su 

šeimomis bei visus artimuosius.
Jonas Zinkus

Vilniaus krašto veikėjai J. ir J. Žalkauskai ‘$20.00
a-a. Elenai žizmaraitei J. ir B. Makuliai $20.00
mirus, pagerbiant Jos atminimą, vietoje N. Kairaitienė $20.00
gėlių šermenų meta suaukota $ 255 su- V. ir D. Simankevičiai $ 20.00
ma, skirta paremti Vilnijos krašto lietaviš- A. ir G. Karazijos $20.00
kas mokyklas. Aukojo: M. Sodaitienė $10.00
M. ir V. Dideliai $50.00 R. ir V. Pumpučiai $10.00
Soc. Globos Moterų D-ja A. Vyšniauskienė $10.00
Melbourne $ 50.00 J. Žalkauskienė,
V. Vaitiekūnienė $ 25.00 Pirmininkė

Mirus
a-a. Pranui Antanaičiui

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Vincentai, sūnums Reniui ir Gailiui 
su šeimomis, visiems giminėms bei artimiesiems ir karta liūdime.

Veronika ir Algis Kapočiai

Vietoje gėlių Mūsų Pastogei aukojame $ 30
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NUO REDAKCIJOS: Tales from a 
Suitcase 1-je serijoje lietuvius atstovavo 
Martina Reisgienė

Nine millennium series, “OUR 
CENTURY” and the Channel Ten series, 
■RAILWAY ADVENTURES ACROSS 
AUSTRALIA"

LOOK FILMS is now searching for 
potential interviewees who came to 
Australia in the 1950's. We are especially 
interested in stories of escape,

9436 1647 or write to Look Television at 
83 Willoughby Rd, Crows Nest, NSW 
2065. ;

The new series will look at the period 
from 1950 to I960 with a special focus on 
two of the triggers for migration during 
that period, escaping both from

how they were treated and how they lived.
j. X" zX' <z W!Z

Vasario 16 - Nepriklausomybės šventė Melbourne
įvyks vasario 27,130 vai. po pietų Melboumo Lietuvių Namuose, 44 Errol 

St. North Melbourne. Paskaitą skaitys ALIS pirmininkė Vida Laimaitė ir 
buvęs Australijos atstovas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese Algis Šimkus. 
Paskaitų tema Tautinis gyvastingumas ir jaunimo kongresai.

Po paskaitų seks meninė dalis su Dainos Sambūriu.
Šventė prasidės šv. Mišiomis 11 vai. Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. 

Prašome organizacijas dalyvauti su uniformomis ir vėliavomis.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti!

Programą rengia Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Lietuviškos dainos savaitgalis Canberroje
Melboumo Dainos Sambūris ir Geelongo Viltis atvyksta į Canberrą kovo 4-5 

dienomis! Kviečiame visus Canberros ir apylinkių lietuvius apsilankyti koncerte 
sekmadienį, kovo 5, ir dalyvauti bendruose pietuose su choristais tiesiai po koncerto.

Šeštadienį, kovo 4, Dainos Sambūris ir Vilties choristai pasirodys Canberros 
miesto centre, dalyvaudami Canberra National Multicultural Festival 2000 atidaryme. 
Dalyvaukime ir remkime mūsų choristus.

Pilnos detalės bus paskelbtos sekančioje Mūsų Pastogėje. Prašome iš anksto 
užsisakyti vietas pietums. Skambinkite Alfai Olšauskui tel. (03) 6286 2979.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė įvyks kovo 5, sekmadienį, tuoj pat 

po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje. Pageidaujantys ką nors parduoti 
ar parodyti susirinkusiems kokių nors daiktų ar dirbinių, maloniai kviečiami su 
savo eksponatais dalyvauti mugėje. Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su kopūs
tais ir dešrelėmis, riestainių stalas. Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko 
mugėje ir pabendrauti su draugais ir pažįstamais.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

Tautiečių dėmesiui
Iš anksto pranešame, kad Kovo Vienuoliktosios (Nepriklausomybės atkūrimo) 

dešimtmečio proga Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę popietę.
Tema - „Lietuva - 10 metų po Kovo Vienuoliktosios“ 

Kalbės: dr. Algis Kabaila ir dr. Vytautas Doniela.
Po prelegentų kalbų - pasisakymai ir diskusijos. Visus maloniai kviečiame 

dalyvauti. Data: sekmadienis, kovo 12( 230 po pietų. Vieta: Lietuvių Namai 
Bankstowne. TS Sydnėjaus sk. valdyba
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* w t. jram . . B. Malinauskas Qld. $ 10.00
AUKOS iviusų rastumei J. Manikauskas Vic. $ 5.00

S. Ratas ACT $20.00 Z. Paškevičius Qld. $ 10.00
E. Pankevičius Vic. $ 10.00 M. Žiogienė Vic. $50.00
T. Žukauskienė Qld. $10.00 S. Sagatienė Qld. $20.00
J. Mikševičius NSW $20.00 D. Bajalienė NSW $10.00
M. Vilkaitienė ACT $10.00 J. Penkaitienė NSW $ 10.00
B. Širvaitis WA $10.00 Dėkojame už aukas.
Mrs. M. Sakas NSW $10.00 MP administracija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200 

_________________Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962______________ ________  
KLUBE LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ!

ŠEŠTADIENIAIS IR ŠVENTADIENIAIS NU012.00 vai. 
DARBO DIENOMIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA 
Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 

LINKSMO JI VALANDA 
VISI GĖRIMAI TIK PUSĘ KAINOS 

++++++++++++++++++++++++++
NEPAMIRŠKITE

Kovo 5 d. 1.30 vai. bus rodomas filmas:
AMERIKA PIRTYJE
ŠIS FILMAS NĖRA NUMATYTAS PAKARTOTI ATEITYJE.

+++++++++++++++++++++++++++
BŪTINA PAMATYTI:

KOVO 12 d. 1.00 vai.
RODOMĄ FILMĄ APIE 

1999 METŲ EUROPOS IR PASAULIO 
LOTYNŲ-AMERIKOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ 

ČEMPIJONAIS TAPUSIĄ KLAIPĖDOS “ŽUVĖDRA” 
PRIE ĮĖJIMO AUKA $5.00

■■ l s' • ■ ■

NEUŽMIRŠKITE SEKANČIOS PENSININKŲ DIENOS KOVO 30 d. 
112.00 VAL. ŠVEDIŠKAS STALAS TIK $5.00

ATNAUJINKITE PRENUMERATĄ, AR UŽSISAKYKITE “PASAULIO UETUVį” 
KLUBO BIBLIOTEKOJE

IR 
ĮSIGYKITE KOKIĄ NAUJĄ AR SENĄ KNYGĄ!LAUKIAME JŪSŲ ATSILANKANT Į

KLUBO TURGŲ
VASARIO 27 d. 2.00 vai.

NARIAI, kiekvienas ieškokime, na bent, kad ir po 4 naujus narius Klubui

SAVAITĖS MINTIS: GYVENIMAS - KOVA, BET KOVA 
\. - NE GYVENIMAS!

Bibliotekos Bičiulių Būrelis
praneša, kad pirmasis šių metų renginys Sydnėjuje įvyksta vasario 27, sekmadienį, 

4 - 6 po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne.
Niujorke išleistos dr. Liudos Apinytės - Popenhagen knygos Eimuntas 

Nekrošius irLietuvos teatras pristatymas lietuvių ir anglų kalbomis. Knygos prista
tytojai: dr. Vytautas Doniela ir dr. Ron Popenhagen.

Maloniai kviečiame tautiečius, ypač jaunimą, dalyvauti neeilinės knygos supažin
dinimo popietėje. B.B.B. Rengėjai

Prašom nepamiršti užsimokėti 
99Mūsų Pastogės44 prenumeratą.

Norima (ir galima!) atgaivinti aukštesniuosius lietuvių kalbos kursus Strath- 
fieldo šeštadieninėje kalbų mokykloje. Sužinota, kad lietuvių kalbos klasė galėtų 
vėl pradėti veikti, jeigu atsirastų bent 4 moksleiviai. Prašome tėvelius ir vaikus 
rimtai pagalvoti ir pasinaudoti šia galimybe, kad ši mokykla būtų išsaugota kitiems 
metams, kada priaugs daugiau reikiamo amžiaus vaikų .

Kviečiame 7-12 klasių mokinius mokytis lietuvių kalbos! Daugiau sužinosite 
paskambinę kursų vedėjai Violetai Kondrotienei tel. 9743 5744 arba mobile 
0413758107.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
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Redakcinė kolegija: Rita Baltušytė - Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris. 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.
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